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Festiwal Energii

Energia Jaworzna oczarowała 
blisko 25 tys. ludzi nad Sosiną. 
Festiwal Energii podzielony 
był na dwie części: witalną  
i energetyczną. Część witalna 
obejmowała konkurencje 
sportowe, które odbywały 
się nad wodą, a część 
energetyczna należała do 
artystów sceny muzycznej. 
W finale festiwalu odbył się 
pokaz fajerwerków, który 
oczarował publiczność.

Dobra energia
Nasze miasto poza granicami po-

wiatu kojarzone jest często z energią. 
Ten fakt postanowili wykorzystać 
pomysłodawcy festiwalu, aby promo-
wać Jaworzno w całej Polsce. Szeroko 
zakrojona akacja promocyjna objęła 
Śląsk i Małopolskę, co przyniosło 
niespodziewany sukces. Organiza-
torzy spodziewali się 10 tys. osób, 
tymczasem na Sosinie w tym dniu 
pojawiło się dwukrotnie więcej. Do 
godziny 16.00 było to około 6 tys.,  
a w kulminacyjnym momencie, 
którym okazał się koncert Perfectu 
bawiło się już 15 tys. ludzi. 

– Byliśmy na taką sytuację przy-
gotowani, porządku pilnowało blisko 
300 osób. W tym policjanci z Jaworz-
na, Katowic, strażacy oraz strażnicy 
miejscy – mówi komendant KMP Zyg-
munt Jaromin. Ze strony organizatora 
porządku pilnowało 150 ochroniarzy. 

Działania ograniczyły się do prewen-
cji, nie zanotowano poważniejszych 
incydentów.

Koszty
Całkowity koszt imprezy to prawie 

300 000 zł. Jedna trzecia tej kwoty 
to pieniądze od sponsorów, którzy 
indywidualnie wpłacali od 30 do  
5 tys. Sponsorem głównym był SKOK 
Jaworzno. – Koszty organizacji im-
prezy były bardzo niskie, ponieważ 
większość robiliśmy własnymi środ-
kami. Nasza była scena i oświetlenie. 
– mówi Mirosław Ciołczyk z MCKiS. 
– Gdybyśmy mieli za wszystko zapłacić 
zewnętrznym firmom, koszty wzrosły-
by dwukrotnie – dodaje. 

Za zespół Perfect i promocję fe-
stiwalu zapłacił Urząd Miejski, a jest 
to niemała kwota bo prawie 150 000 
zł. Pokaz laserów i sztucznych ogni 
to 40 000 zł. 

Logistyka
Do momentu zakończenia pokazu 

zadowoleni byli prawie wszyscy. Go-
rzej było przy wyjeździe. Zablokowana 
Bukowska i pokaźny korek doprowa-
dzały kierowców do białej gorączki. 
– Parkingi przygotowane były dla 1500 
samochodów, a zmotoryzowanych chęt-
nych blisko 7000. Spowodowało to duże 
utrudnienia i zmianę organizacji ruchu 
w trakcje festiwalu. – mówi komendant  
Jaromin. Podstawione autobusy nie 
spełniały w początkowej fazie swoich 
zadań, ponieważ nie dało się opu-
ścić parkingu przed „Wodnikiem”. 
W każdym autobusie panował ścisk. 
Wylatywały szyby i psuły się drzwi. 
Po dwóch godzinach sytuacja wróciła 
do normy. 

Podsumowanie
– Czegoś takiego jeszcze u nas nie 

było, bardzo mi się podobało – to naj-
częstsze komentarze po festiwalu. 
Organizatorzy po doświadczeniach  
z tego roku już mają pomysły na 
przyszły. Są plany co należy zmienić 
i co poprawić. Bardzo możliwe , że 
za rok festiwal będzie trwał 2 dni. 
Dwudniowy festiwal byłby o wiele 
tańszy, zwłaszcza jeśli brać pod 
uwagę koszty promocji.

Pamiętajmy, że to dopiero pierw-
szy festiwal, a od pomysłu do re-
alizacji nie upłynęło wiele czasu. 
– Dziękuję Dawidowi Paskowi, za to 
że wymyślił ten festiwal – mówił ze 
sceny prezydent Paweł Silbert. Po za-
kończeniu imprezy, widząc zadowo-
lenie jaworznian, stwierdził: – Za rok 
zastanowimy się nad zaproszeniem do 
Jaworzna zagranicznej gwiazdy.

Festiwal Energii śmiało może stać 
się komercyjną imprezą, która dzięki 
pomysłowości i dobrej organizacji 
może na stałe wpisać się w kalendarz 
ogólnopolskich imprez. By pokryć 
wszystkie tegoroczne koszty, cena bi-
letu wstępu na wszystkie imprezy nie 
byłaby wyższa niż 15 zł. To niewygó-
rowana kwota i jeszcze jeden dowód 
na to, że pomysł jest trafiony.  FM

Festiwal Energii 2008 stał się 
znaczącą imprezą dla naszego 
miasta. Relacja z części witalnej 
znajduje się na rozkładówce 
bieżącego wydania,  
a z części energetycznej na 
ostatniej stronie.

Nad głowami uczestników pokazu utworzyła się rozświetlona kopuła drgającego powietrza.  
W półgodzinnym pokazie zużyta została prawie tona materiałów pirotechnicznych

Zwłoka przy zabezpieczeniu willi 
w Szczakowej może kosztować 
nas utratę zdrowia lub życia, 
twierdzą jej mieszkańcy. Stan 
elewacji nie jest najgorszy, ocenia 
Małgorzata Chrobok, zapowiadając 
sprawdzian ostatniego przegląd 
budowlanego.

Ratownicy z ZG Sobieski Wicemistrzami 
Świata w Międzynarodowych Zawodach 
Zastępów Ratowniczych.

– Podwyżka cen wody i ścieków daje 
gwarancję, że poprawi się jakość 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
– twierdzi prezes MPWiK Józef 
Natonek.

MZDiM zabezpieczył elewację 
opuszczonego budynku przy  
ul. Królowej Jadwigi.

Na linii Ciężkowice – Centrum 
zawrzało. Mieszkańcy dzielnicy 
próbują zablokować budowę 
masztu telefonii komórkowej P4 
(Play), postawionego na terenie 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
przy ul. Poległych. Mówią, że 
inwestycja powstała bez ich zgody 
i wiedzy. – Nie mogliśmy nie wydać 
zgody – odpowiada na zarzuty 
Teobald Jałyński.

Błędy w rozliczeniach zużycia wody 
przygotowanych przez SM Górnik 
mogły kosztować spółdzielcę prawie 
2300 złotych. Na szczęście sam 
spółdzielca skorygował wyliczenia  
i upomniał się o swoje.

czytaj na str. 6

Jeziorki uczciły 65. rocznicę 
pacyfikacji tamtejszej leśniczówki. 
Wydarzenia z lipca 1943  
są bodajże jednymi z 
najczarniejszych w dziejach  
tej niewielkiej obecnie  
dzielnicy Jaworzna. 

czytaj na str. 6

Od kilku tygodni spaliny 
ze wszystkich bloków 
energetycznych największej 
elektrowni w Grupie Tauron 
- Jaworzno III, należącej do 
Południowego Koncernu 
Energetycznego SA, są w całości 
odsiarczane. Dzięki temu zakład 
spełnia zaostrzone wymogi 
ochrony środowiska. 18 lipca 
zakończył się 720-godzinny, 
rozpoczęty 16 czerwca, ruch 
regulacyjny i próbny trzeciego 
ciągu instalacji odsiarczania spalin.
Głównym wykonawcą inwestycji 
w systemie „pod klucz” była 
Fabryka Kotłów Rafako SA.

(IW)
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Mieszkańcy budynku przy 
Szklarskiej 8 żyją w strachu 
o swoje bezpieczeństwo. 
Powodem jest fatalny stan 
elewacji, z której co rusz 
odpada tynk i cegły.  
– Jak znowu się kawałek 
oderwie, to dojdzie do 
tragedii – mówią.

– Mieszkam tu od 1992 roku i nie pa-
miętam, żeby budynek był zabezpieczany, 
a tynki bardzo często odpadają. Jak mam 
okno otwarte to wpada mi do miesz-
kania – opowiada jedna z mieszkanek   
Szklarskiej. – Tynki są popuchnięte, przy 
nawałnicach, gradobiciu wszystko może 
polecieć – dodaje inny lokator.

Zdaniem mieszkańców interweniu-
jących w tej sprawie w redakcji najbar-
dziej narażone na niebezpieczeństwo 
są dzieci – w willi od niedawna swoje 
lokum znalazły samotne matki z ma-

łymi dziećmi. To jeden z powodów, dla 
którego mieszkańcy budynku bardziej 
niż kiedyś czują niebezpieczeństwo. 
– My mamy już duże dzieci, ale te małe 
bawią się nie czując zagrożenia. Szłam 
kiedyś z zakupami ze sklepu, nagle coś 
trzasnęło, z góry odleciał wielki kamień, 
odbił się i strzelił w rynnę, aż się zagięła. 
Tu się często małe dzieci bawią, nie daj 
Boże jakby dziecko wtedy stało – koniec 
– usłyszeliśmy.

Budynek jest własnością wspólnoty 
mieszkaniowej. Tylko jedno spośród 

Zwłoka przy zabezpieczeniu willi w Szczakowej może kosztować nas  
utratę zdrowia lub życia, twierdzą jej mieszkańcy. Stan elewacji nie 
jest najgorszy, ocenia Małgorzata Chrobok, zapowiadając sprawdzian 
ostatniego przegląd budowlanego

Zagraża życiu?

jedenastu mieszkań należy do prywat-
nego właściciela, pozostałe są własnością 
gminy. To właśnie w rękach właścicieli 
leży decyzja o naprawie elewacji. Jak 
ustaliliśmy, w przyjętym wiosną tego 
roku planie remontowym takie prace 
nie są jednak przewidziane. Z puli około 
6 tys. zł zgromadzonych na funduszu 
remontowym planuje się wymianę wo-
domierzy i malowanie klatki schodowej. 
Ponieważ szacowany koszt zabezpiecze-
nia elewacji to 4 do 5 tys. zł właściciele, 
by móc zlikwidować zagrożenie, mają 

jedno wyjście. – Trzeba by zmienić plan 
remontów. Do tego jest potrzebny wniosek 
gminy, głównego, bo mającego w ręku 
decyzje, właściciela budynku – mówi 
Paweł Bednarek, prezes MPGK, które 
zarządza wspólnotą. – Lepiej zrobić 
remont w ten sposób, niż z nakazu Po-
wiatowego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego – dodaje.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego Małgorzata Chrobok poja-
wiła się na Szklarskiej w poniedziałek.  
W jej ocenie budynek nie jest w najgor-
szym stanie i nie ma potrzeby podej-
mowania radykalnych kroków, jak np. 
decyzji nakazujących jego zabezpiecze-
nie. Nadzór budowlany przeprowadzi 
jedynie postępowanie wyjaśniające,  
w toku którego inspektor zapozna się z 
wynikami  obowiązkowego rocznego 
przeglądu budowlanego, któremu kamie-
nica została poddana w ubiegłym roku.

Po naszej interwencji Miejski Zarząd 
Nieruchomości Komunalnych, działają-
cy w imieniu gminnego właściciela, pod-
jął kroki mające na celu zmobilizowanie 
zarządcy budynku do zlikwidowania 
zagrożenia. – Wystosowaliśmy pismo 
do zarządcy w celu zwołania zebrania, 
poinformowania wszystkich właścicieli o 
zaistniałym problemie i przegłosowania 
uchwały zarówno co do przeprowadzenia 
właściwych prac na budynku jak i form 
sfinansowania tego remontu – poin-
formował Zbigniew Krepel, zastępca 
dyrektora MZNK.

Budynek nie bez powodu nazywany 
jest willą. Dawna świetność widoczna 
jest jeszcze na gzymsach i ozdobnych 
wypustach. Wokół budynku znajduje 
się zaniedbany plac przypominający 
park. – Chcielibyśmy mieć tu ławki  
i lampy – mówią bawiące się na placu 
dzieci. Przydałaby się też piaskownica. 
Czy jest szansa dla tego pięknego kom-
pleksu? Może obecność w domu samot-
nych matek z małymi dziećmi pozwoli 
szerzej spojrzeć na ten dawniej piękny 
kompleks?  (as)

Ankieterzy przepytują

Zastęp ratowników 
górniczych z Jaworzna 
odniósł w USA spektakularny 
sukces. Górnicy przywieźli 
zza oceanu srebrny medal 
mistrzostw.

Podczas dwudniowej rywalizacji 
górnicy musieli przejść sprawdzian 
z udzielania pierwszej pomocy i wy-
konać zadania z zakresu mechaniki 
aparatów pomiarowych i oddecho-
wych oraz zaliczyć tor przeszkód  
z symulowanymi warunkami akcji 
ratowniczej. – Zadaniem zastępu było 
rozwiązanie logicznych i związanych 
z bezpieczeństwem zadań – wyjaśnia 
Zbigniew Kubica, dyrektor Okręgo-
wej Stacji Ratownictwa Górniczego.  
O zwycięstwie decydowała suma 
punktów ze wszystkich konkurencji.

Reprezentanci Jaworzna podczas 
tegorocznych zawodów powtórzyli 
sukces sprzed dwóch lat. W 2006 r. 
przywieźli z Chin również srebro,  
a w udzielaniu pierwszej pomocy byli 
wtedy najlepsi. W tym roku mistrzo-

stwa rozegrano w Reno w stanie Ne-
vada w dniach 14 – 17 lipca. – Mamy 
drugie miejsce. Jest szansa się poprawić 
– powiedział nam tuż po powrocie  
z USA Wojciech Żak.

Jaworznianie przygotowali się do 
udziału w zawodach od trzech miesię-
cy. Ostatnie – przed wylotem do USA 
– ćwiczenia odbyły się pod koniec 
czerwca na terenie Okręgowej Stacji 
Ratownictwa Górniczego w Jaworz-
nie. Oprócz zawodników z SG Sobie-
ski Polskę za oceanem reprezentował 
również zastęp KGHM Polska Miedź, 
który uplasował się na trzecim miejscu. 
Tryumfatorami zawodów byli Austra-
lijczycy. W Reno Polskę reprezentowali: 
Paweł Barański, Michał Masiarczyk, 
Wojciech Żak, Krzysztof Bigaj, Robert 
Kania, Wiesław Kmiecik, Mateusz Lis, 
Janusz Burliga, Krzysztof Kwadrans 
oraz kierownik Ryszard Mlostek.

Międzynarodowe Zawody Za-
stępów Ratowniczych są pomysłem 
Amerykanów. Odbywają się co dwa 
lata, po raz pierwszy zostały roze-
grane w 1998 roku. Gospodarzem 
czwartej edycji była Polska.

(as)

Ratownicy z ZG Sobieski Wicemistrzami Świata w 
Międzynarodowych Zawodach Zastępów Ratowniczych

Wrócili z USA  
z medalami

Od kilkunastu dni 
ankieterzy z Urzędu 
Miejskiego przepytują 
mieszkańców Podwala 
w sprawie przyszłości 
placu przy ul. 3 Maja. 
Według założenia powinni 
zapukać do mieszkań przy 
ulicach Podwale, Krzywej, 
Broniewskiego, Nosala, 
Paderewskiego, Mazur,  
3 Maja i Bocznej. Łącznie 
odwiedzą ok. 3 944 osoby. 

Z informacji uzyskanych od 
ankieterów badanie dobiega koń-
ca, pracownicy urzędu odwiedzili 
już prawie wszystkie mieszkania. 
Pozostały jeszcze dwa bloki przy  
ul.3 Maja oraz Krzywej 9. Oczywiście 

trwa jeszcze indywidualne ankieto-
wanie wśród osób, których ankieterzy 
nie zastali wcześniej w domach. Wynik 
ankiety poznamy prawdopodobnie 28 
lipca, kiedy zbierze się komisja by pod-
liczyć głosy. – Z ust ankieterów wiemy 
jednak, że wiele osób odmawia udziału 
w ankiecie. Wśród mieszkańców poja-
wiają się także osoby bardzo agresyw-
ne, które nie wiedząc czemu traktują 

Marii Koster 
z podwójnej okazji imienin 

oraz urodzin 
moc najserdeczniejszych życzeń 

zdrowia, pomyślności, 
pociechy z bliskich, 
mnóstwo radości , 

a także  spełnienia marzeń 
składają pracownicy gazety „Co tydzień”  

i telewizji CTv Jaworzno

Tak ćwiczyli przed wyjazdem do USA

pracowników Urzędu Miejskiego jako 
swoich przeciwników – informuje Ewa 
Sidełko-Paleczny naczelnik wydziału 
promocji i informacji UM.

Przypominamy, że po trzeciej 
nieudanej próbie kontaktu miesz-
kaniec ma jeszcze możliwość od-
dania swojego głosu w terminie do 
24 lipca, do godz. 12:00 w Urzę-
dzie Miejskim, w Biurze Promocji 
i Informacji (pokój 209). Z tej możli-
wości skorzystało już 9 osób.  IW

Pod spadającą elewacją często bawią się małe dzieci

Radna Teresa Smolarczyk rok 
temu poparła parking dziś 
popiera plac zabaw (zdj. arch.)
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Opiekunka środowiskowa
NISKIE CZESNE
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82/f/07

729/d/08

W ubiegłym tygodniu 
z niezamieszkałego 
budynku przy ul. Królowej 
Jadwigi na chodnik spadł 
fragment gzymsu. 
W pobliżu na szczęście nie 
było przechodniów. Już 
następnego dnia zagrożenie 
zostało zlikwidowane.

W oc en ie  Pow iatowego I n-
spektora Nadzoru Budowlanego 
zniszczona elewacja nie stanowiła 
poważnego niebezpieczeństwa. 
– Nie jest to duże zagrożenie, to są 
tylko kawałki tynku, które mogłyby 
odpaść i kogoś zranić. Budynkowi 
nie grozi zawalenie – powiedzia-
ła Małgorzata Chrobok. Sprawę 
potraktowano jednak poważnie 
i już następnego dnia pracowni-
cy MZDiM skuli odstające tynki 
i skruszały gzyms.

Dom przy ul. Królowej Jadwigi 
od lat jest niezamieszkały. Budynek 
nie ma właścicieli, tym samym nie 
ma osób, które można by zobowią-

zać do jego zabezpieczenia. – Wła-
ściciele nie żyją, nie ma nikogo, kto 
przejął po nich te obowiązki. Kilka 
lat temu zabezpieczyliśmy budynek 
za pieniądze skarbu państwa, ale 
dalej niszczeje – poinformowała 
M. Chrobok. Inspektor zapowiedzia-
ła, że miasto podejmie działania, by 
uregulować stan prawny kamienicy, 
choć odnalezienie spadkobierców 
może potrwać nawet latami.

(as)

MZDiM zabezpieczył elewację opuszczonego budynku 
przy ul. Królowej Jadwigi

Bezpańska kamienica 
już bezpiecznaWyższe ceny wody, 

większe inwestycje

– Podwyżka cen wody i ścieków daje gwarancję, że poprawi się jakość sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej – twierdzi prezes MPWiK Józef Natonek

768/d/08

Mamy najdroższe ceny za wodę 
i ścieki, skarżą się Jaworznianie. 
Ścieki mamy drogie, ale cena kubika 
wody w Jaworznie w porównaniu do 
cen okolicznych miast nie jest wyso-
ka, odpiera zarzuty Józef Natonek, 
prezes zarządu MPWiK. Co ważne, 
¾ wzrostu ceny jest związane in-
westycjami, które w tym roku będą 
czterokrotnie wyższe, niż w roku 
ubiegłym.

Jak mówi J. Natonek, choć obowią-
zująca w Jaworznie cena wody w wielu 
przypadkach jest porównywalna albo 
niższa niż w okolicznych miastach, to 
w połączeniu z ceną za odprowadza-
nie ścieków takie porównanie wypada 
gorzej. I tak mieszkańcy Chrzanowa 
za tę same usługę płacą łącznie 8,4 zł, 
Sosnowca 8,83, Katowic 7,88, Dąbrowy 
Górniczej 8,57. Jest jednak sposób na to, 
by ograniczyć wzrost opłat za odprowa-
dzanie nieczystości – wszyscy miesz-
kańcy (którzy mają taką możliwość) 
musieliby się podłączyć do sieci. Czym 
więcej osób się podłączy, tym mniejsze 
będą indywidualne koszty finansowa-
nia 1 km sieci. Obecnie w Jaworznie 
1 km sieci finansuje 120 mieszkańców, 
tymczasem w Dąbrowie Górniczej, 
Sosnowcu czy Będzinie aż 300. – Na 
ul. Proksy w Jeleniu przychody roczne 
w stosunku do kosztów dają stratę 1 tys. 
zł. Jeżeli wszyscy by się podłączyli byłby 

zysk 2 tys zł – przekonuje J. Natonek. 
Ten przykład świadczy o tym, że przed 
spółką stoi poważne zadanie – znalezie-
nie skutecznego sposobu na nakłonienie 
wszystkich mieszkańców do włączenia 
się w sieć kanalizacyjną.

Łączna cena obu mediów wynosi 
od lipca 9,70 zł za m3. To więcej niż 
w ubiegłym roku o 1,62 zł. Zaledwie 
¼ wzrostu ceny związana jest z podwyż-
ką ceny wody, zwiększonych wydatków 
na remonty istniejącej sieci i wyższych 
kosztów utrzymanie jej w eksploata-
cji. Pozostała kwota podwyżki będzie 

przeznaczona na inwestycje, na które 
trzeba zebrać pieniądze, usłyszeliśmy 
od prezesa Natonka.

MPWiK ma do wydania na inwe-
stycje w okresie obowiązywania nowej 
taryfy (od lipca br. do końca czerwca 
2009 r.) 38 mln. zł. Podwyższenie przez 
gminę kapitału zakładowego spółki 
pozwoliło na zapewnienie na ten cel 
kolejnych 14 mln zł. Łącznie w nową 
sieć wodociągową i kanalizacyjna 
MPWiK zainwestuje zatem ponad 
50 mln zł. Wśród zadań już rozpo-
czętych prezes Natonek wymienia 
przebudowę sieci na ul. Sławkowskiej 
i budowę tłoczni ścieków, która po-
zwoli na przepompowywanie ścieków 
ze zlewni Szczakowa do oczyszczalni 
Jeleń Dąb. MPWiK planuje również 
uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w rejonie Borów i moderni-
zację zbiorników wody pitnej. Spółka 
zamierza też wymienić odcinek sieci 
wodociągowej na Podłężu.

Więcej na temat podwyżki cen wody 
i ścieków w telewizji Ctv w programie 
„Grażyna Haska zaprasza”.

(as)

Rada Nadzorcza 
Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej w Jaworznie ponownie 
wybrała Zbigniewa Nosala na 
stanowisko prezesa spółki. 

18 lipca Rada Nadzorcza spółki zo-
stała powiadomiona przez wojewodę 
śląskiego o fakcie pozbawienia Zbi-
gniewa Nosala funkcji prezesa zarzą-
du PKM. Powodem było niezłożenie 
przez niego w terminie oświadczenia 
lustracyjnego, do czego zobowiązy-
wała go ustawa lustracyjna. 

W związku z tym przewodniczący 
RN poinformował o tym fakcie prezy-
denta Jaworzna i zwołał posiedzenie 
Rady. Gmina, która jest właścicielem 
100 proc. udziałów w spółce. Prezydent 
ponownie rekomendował na stanowi-
sko prezesa spółki Zbigniewa Nosala.

Zbigniew Nosal, po ponownym 
złożeniu oświadczenia lustracyjne-
go i przedstawieniu RN pisemnego 
oświadczenia, że spełnia wszystkie 
wymogi formalne niezbędne do za-
rządzania przedsiębiorstwem komu-

nikacyjnym, został wybrany 21 lipca 
na prezesa spółki.

– W marcu, kiedy należało skła-
dać oświadczenia, byłem na urlopie, 
oświadczenie wysłałem i nie wiem z ja-
kich powodów nie dotarło do wojewody 
w ustawowym czasie – wyjaśnił nam 
wczoraj Zbigniew Nosal.  GH

Nowy – stary prezes w PKM

Zbigniew Nosal

Usuwanie odstającego tynku



P O L I C J A

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

S t r A ż  P O ż A r n A

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

S t r A ż  m I e J S k A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O R M A T O R

Biuro ogłoszeń przy ul. Św. Barbary 7, tel. 751 91 30 fax 752 00 50, e-mail: biuro@ct.jaworzno.pl
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Z notatnika policmajstra
oprac. 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
64/f/07

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
65/f/07

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

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

23/f/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

23/f/07

756/D/08

7

Życie towarzyskie

7

7

751/D/08

15 lipca
Policjanci sekcji prewencji 
na ul. Księdza Mroczka 
zatrzymali nietrzeźwego 
55-letniego rowerzystę. 
badania trzeźwości - 1,8 
promila. Mieszkańca Ciężko-
wic osadzono w areszcie.

Zgłoszono, że od trzech 
miesięcy 42-letni mężczyzna 
nachodzi swoją byłą żonę 
w jej miejscu zamieszkania 
w dzielnicy Bory i wszczyna 
awantury, podczas których 
grozi jej pozbawieniem 
życia i podpaleniem domu. 
Zgłaszająca, obawiając się 
spełnienia gróźb, zażądała 
ścigania i ukarania sprawcy.

16 lipca
 Patrol policji na ul. Zacisze 
zatrzymał 25-letniego 
kierowcę VW Golfa na po-
dwójnym gazie. W jego krwi 
płynęło 2,4 promila alkoho-
lu. Zatrzymano prawo jazdy 
kat. B i D i umieszczono  
w policyjnym areszcie.

Rano policjanci sekcji krymi-
nalnej na ul. Inwalidów Wo-
jennych zatrzymali dwóch 
mężczyzn – 48-letniego  
i 50-letniego jaworznianina 

przy których ujawniono  
i zabezpieczono stalowe ele-
menty, skradzione z nieczyn-
nego torowiska kolejowego, 
będącego własnością PKN 
ORLEN. Straty oszacowano 
na około 1000 złotych.

17 lipca
Około godz. 14.00 nieznany 
sprawca w sklepie spożyw-
czym w rejonie OTK z torebki 
mieszkanki Nowej Rudy 
ukradł portfel wraz z dowo-
dem osobistym, legitymacją 
rencisty oraz pieniędzmi w 
kwocie 450 zł.

18 lipca
Policjanci sekcji PG w 
jednym z lokali nocnych w 

centrum miasta, zatrzymali 
25-letniego jaworznianina, 
który rozpowszechniał 
nielegalnie skopiowaną mu-
zykę. Proceder był dla niego 
stałym źródłem dochodu. 
Łącznie zabezpieczono  
102 płyty CDR.

19 lipca
Mieszkaniec Jaworzna 
zgłosił, że w okresie od 18 
lipca br. do 19 lipca br. nie-
znany sprawca włamał się 
do jego altanki działkowej 
na terenie ogródków „Ja-
wor” przy ul. Zubrzyckiego. 
Sprawca wyłamał drzwi 
wejściowe, a następnie 
skradł wieżę stereo „Pana-
sonic” oraz odtwarzacz DVD 

„Panasonic”. Wartość strat 
– 700 złotych.

W nocy patrol policji na 
ul. Sądowej zatrzymał 
nietrzeźwego kierowcę 

Forda. Mieszkaniec  
os. Podłęże miał we krwi 
2,2 promila alkoholu. Po 
zatrzymaniu prawa jazdy 
został zatrzymany  
w areszcie.

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
26.07.08 r. Tatry Wysokie – Szpiglasowa Przełęcz. Cena: 40 zł, 42 zł, 45 zł, 50 zł (do 22 lip-

ca)
02.08.08 r. Tatry Wysokie – Koprowy Wierch. Cena: 44 zł, 46 zł, 50 zł, 55 zł (do 29 lipca)
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 – Rogatka. 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. Bogatynii, Lubomierza, Zamek Czocha, Zamek Chojnik, Jeleniej Góry, 

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

IMPREZY DOTOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA JAWORZNA

Dzień radosny, dzień jedyny 
dziś są Wasze urodziny, Z serca 
składamy Wam życzenia, dużo 
szczęścia, powodzenia, gości mi-
łych, kosza kwiatów, moc toastów  
i wiwatów. Z okazji 50. rocznicy 
urodzin Bogusi i Markowi Szyn-
feldom tego co najlepsze życzą: 
Kwarcińscy i Pajestkowie

Z okazji święta Waszego ży-
czenia wszystkiego najlepszego: 
niech każdy dzień dostarcza 
radości i uśmiech zawsze w ser-
cach gości, niechaj problemy 
Was omijają, a wszyscy bardzo 
Was kochają, bo jak nikt inny na 
świecie, Wy na to zasługujecie! 
Życzenia zdrowia, błogosławień-
stwa bożego z okazji 60 lat po-

życia małżeńskiego dla Wandy  
i Piotra Langier składa: chrze-
śnik z rodziną.

Naczelnemu Redaktorowi Miro-
sławie Matysik z okazji imienin naj-
lepsze życzenia, dobrego zdrowia, 
wszelkiej pomyślności, pogodnych 
dni, pełnych szczęścia, uśmiechu 
na twarzy oraz spełnienia życio-
wych planów składają: pracownicy 
i współpracownicy gazety „Co ty-
dzień” i telewizji „CTv” 

Jakubowi Pawlikowi z okazji 
18. urodzin dużo zdrowia, radości, 
szczęścia na każdy dzień, pomyśl-
ności w nauce oraz przychylności 
otoczenia na progu dorosłego życia 
życzą: ciocia, wujek i Arek

KOMUNIKAT POLICJI
W dniu 29 czerwca br. około godz. 22.45 w autobusie PKM 
linii „304”, w rejonie przystanku przy ul. Grabańki w Cięż-
kowicach, jeden z pasażerów – mężczyzna,  kilkakrotnie  
uderzył kierowcę, co doprowadziło do lekkich obrażeń ciała 
oraz utraty panowania nad pojazdem i wjechania autobusu 
do przydrożnego rowu.
Jaworznicka policja uprzejmie zwraca się do świadków tego 
zdarzenia o kontakt z prowadzącymi tę sprawę funkcjona-
riuszami pod numerem telefonów: 
asp. Tomasz Kowalski – 032 6183233, 
asp. szt. Dariusz Kwiatkowski – 032 6183240.

Kolizja na Batorego
Na redakcyjnego maila otrzymaliśmy zdjęcie zrobio-
ne przez mieszkańca Jaworzna, który we wtorek rano 
był świadkiem kolizji drogowej na ul. Batorego.

Serdeczne podziękowania za udział  
w uroczystościach pogrzebowych 

Śp. Teofila Kołacz 
dla rodziny, sąsiadów, znajomych oraz 

wszystkim uczestniczącym w ostatniej 
drodze Zmarłego

żona z rodziną

Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji, 
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jaworznie, współpracowników 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania 
w Jaworznie, sąsiadów, przyjaciół za wyrazy 

współczucia i okazaną pomoc, za złożone 
wieńce, kwiaty oraz wszystkich, którzy 

uczestniczyli w ostatniej drodze 

Śp. Romana Żurawik 
składa: żona i synowie

7

– Chcę pokazać, jak to kierowcy jadąc ulicą Batorego na Górze 
Piasku z prędkością 40km/h dachują! Przypominam, że w po-
bliżu jest szkoła i jestem częstym świadkiem, gdyż mieszkam 
w pobliżu, że nic sobie nie robią z postawionych znaków – sko-
mentował sytuację nasz czytelnik. O szczegóły zdarzenia 
zapytaliśmy jaworznicką policję. Niestety, dyżurni KMP nie 
otrzymali w tej sprawie żadnego zgłoszenia.
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Miasto Jaworzno Nasze sprawy

Minutą ciszy uczestnicy zjazdu uczcili pamięć Bogdana Sałapatka  
i innych zasłużonych ludowców

W nocy, po kryjomu
– Jesteśmy tym oburzeni – mówi 

reprezentant mieszkańców Ciężkowic, 
Józef Zieliński. – Ta inwestycja została 
zrobiona bez naszej wiedzy i zgody, bez ja-
kiejkolwiek konsultacji społecznej. Maszt 
stanął w zeszłym tygodniu i okazał się 
sporą niespodzianką dla mieszkańców 
ul. Poległych, którzy wyjrzeli we wtor-
kowy poranek przez okno. Jak mówią, 
konstrukcja stanęła w nocy. – Tu w po-
bliżu jest szkoła, są rodziny wielodzietne, 
boimy się o zdrowie nasze, naszych dzieci 
i wnuków.

Powody swojego sprzeciwu wyja-
śniają także w skardze wystosowanej 
m.in. do Prezydenta Pawła Silberta  
i Prokuratury w Jaworznie: „Stanowczo 

protestujemy przeciwko instalowaniu 
wieży telefonii komórkowej. W naszym 
odczuciu wysyłane z niej promieniowa-
nie jest wysoce szkodliwe dla zdrowia  
i z tego powodu nie zgadzamy się na dal-
sze kontynuowanie tej inwestycji”. Swój 
podpis złożyło na piśmie 36 osób.

Poszkodowani twierdzą, że nie-
poinformowanie ich było niezgodne  
z obowiązującym prawem budowlanym. 
Informację o planowanej inwestycji 
dostało tylko kilka osób, sąsiadujących  
z działką, na której stanął maszt.

Wszystko zgodnie z prawem
– Ja nie mogę sobie pozwolić na to, 

aby takie decyzje podejmować tajnie. 
Prezydent wydał obwieszczenie w tej 
sprawie, informacja trafiła na wszystkie 
tablice ogłoszeń w UM oraz na te w Cięż-
kowicach, widniała również na stronie 
internetowej – odpowiada na zarzuty 
Teobald Jałyński, naczelnik Wydziału 
Urbanistyki i Architektury, odpowie-
dzialny za wydanie zezwolenia na tę 
budowę. – Wszystkie procedury zostały 
zachowane – dodaje Jałyński. Powodów 
pozytywnego rozpatrzenia wniosku 
jest kilka. Po pierwsze, wieża stanęła 
na terenie prywatnym: – Nie jest naszą 

rolą, kiedy maszt postawiony zostaje na 
gruncie prywatnym, dyskutować z tą lo-
kalizacją – wyjaśnia Jałyński. To sami 
operatorzy decydują o rozmieszczeniu 
takich przekaźników, tak aby mogły one 
współpracować z innymi przekaźnikami 
z nimi sąsiadującymi. Po drugie Cięż-
kowice, jak się okazuje na ich nieszczę-
ście, nie mają planu zagospodarowania 
przestrzennego. Ten bowiem dopiero się 
tworzy. To uniemożliwia zablokowanie 
takiej decyzji.

Jak mówi naczelnik Jałyński, także 
w przedłożonych mu dokumentach nie 
znalazł takiego uchybienia, dającego mu 
możliwość wydania decyzji odmownej. 
A co z zarzutem o szkodliwe promie-
niowanie i wybiórcze informowanie 

mieszkańców? – Ministerstwo Ochrony 
Środowiska wydało taką instrukcję,  
w jaki sposób bada się te sprawy i każdy 
z wnioskujących przedkłada szczegółowy 
rysunek, pokazujący, jak kształtują się 
obszary zwiększonego promieniowania 
w tym miejscu. Jeśli wychodzą poza 
granice działki, jesteśmy zobowiązani 
poinformować o tym właścicieli znajdu-
jących się w tym obszarze, że taka inwe-
stycja powstaje – odpowiada. Informacje  
o szkodliwości takiego promieniowania 
Jałyński określa mianem „medialnych 
faktów” i dodaje: – Telefon nie zadzwoni, 
kiedy nie będzie masztu. Ja mieszkańców 
rozumiem, ale niestety nie ma przepisu 
prawa, który by to zablokował – mówi.

Dlaczego właśnie tu?
Czy nie dało się masztu zatem ulo-

kować gdzie indziej, tak aby wilk był 
syty i owca cała? Okazuje się, że nawet 
lepsza lokalizacja tego obiektu byłaby na 
Leszczynie – wyżej, dalej od zabudowań 
ludzkich. Mieszkańcy nie mają jednak 
złudzeń co do powodu umieszczenia 
niechcianej wieży właśnie na tej działce: 
– Tu na pewno chodzi o pieniądze. Nikt 
by się za darmo nie zgodził, aby na jego 
terenie stanęło coś takiego. Jak się nieofi-

cjalnie dowiedzieliśmy, miesięczna kwo-
ta, jaką dostaje Spółdzielnia, to 800 zł. 
Jednak przed kamerami naszej telewizji 
właściciel działki, Jan Wyczesany, prezes 
RSP „Ciężkowice”, nie chciał się wypo-
wiadać. W rozmowie przyznał tylko, że 
takiej reakcji ze strony mieszkańców się 
nie spodziewał: – Nie myślałem, że spo-
tka się to z takim sprzeciwem.

Za brak rzetelnych informacji i dzia-
łań w obronie mieszkańców, ci obwiniają 
także radnych dzielnicy: – Tutaj jak coś 
się dzieje, to powiadamia o tym ksiądz. 
Czujemy się jak ludzie drugiego gatunku, 
czyli tacy, którzy o niczym nie muszą być 
poinformowani – skarżą się właściciele 
działek sąsiadujących z RSP. Jak mówi 
Józef Zieliński, wysłał w tej sprawie 

pismo do przewodniczącego Rady Mia-
sta, Janusza Ciołczyka. Co ten na to? 
– Ja nie jestem odpowiednim organem 
do podejmowania takich decyzji admi-
nistracyjnych, jak wydawanie zezwoleń  
w tej kwestii – broni się przewodniczący. 
I dodaje po chwili, że sam oficjalnie nie 
został zawiadomiony o planowanej inwe-
stycji, ale również nie jest zwolennikiem, 
aby takie maszty powstawały w sąsiedz-
twie zabudowań. Jednak w odpowiedzi 
na pismo mieszkańców, sam wysłał 
wczoraj pismo do Prezydenta Pawła 
Silberta, w którym prosi o wyznaczenie 
możliwie najbliższego terminu spotkania 
z mieszkańcami, oraz poinformował tak-
że wszystkich radnych w mieście.

Będzie happy end?
Jak zakończy się ta batalia i czy 

mieszkańcy mogą ją wygrać, skoro 
urzędnicy twierdzą, że nie naruszono 
prawa? I kto zawinił? Czy urzędnicy, któ-
rzy nie próbowali dotrzeć do wszystkich 
mieszkających w sąsiedztwie masztu, 
czy sami mieszkańcy, którzy nie czy-
tają dokładnie informacji na tablicach 
ogłoszeniowych? O tym, jak potoczy 
się dalej ta sprawa, będziemy państwa 
informować. paulIna KarboWnIK

Na linii Ciężkowice – Centrum zawrzało. Mieszkańcy dzielnicy próbują 
zablokować budowę masztu telefonii komórkowej P4 (Play), postawionego 
na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej przy ul. Poległych. Mówią, że 
inwestycja powstała bez ich zgody i wiedzy. – Nie mogliśmy nie wydać zgody 
– odpowiada na zarzuty Teobald Jałyński

Ciężkowice  
nie chcą masztu

17 lipca w LKS „Ciężkowianka” odbył 
się III Powiatowy Zjazd Delegatów 
Polskiego Stronnictwa Ludowego  
w Jaworznie. Delegaci przyjęli rezolu-
cję popierającą ponowne utworzenie 
Zakładu Taboru w Jaworznie - Szcza-
kowej i wybrali nowego prezesa Zarzą-
du Powiatowego PSL.

W obradach zjazdu wzięło udział  
43 delegatów na 48 wybranych. Gośćmi 
jaworznickich ludowców byli między 
innymi: Prezes Śląskiego Zarządu 
Wojewódzkiego PSL, Wicemarszałek 
Województwa Śląskiego Marian Orma-
niec, Wiceprezes Śląskiego Zarządu Wo-
jewódzkiego PSL, Wiceprezes Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska Andrzej Pilot, Śląski Komen-
dant Wojewódzki OHP w Katowicach 
Mariusz Pawelec, radni Rady Miejskiej 
w Jaworznie, Przewodniczący Związku 
Zawodowego Maszynistów w Jaworznie 
– Szczakowej Andrzej Konieczny, Prezes 
OSP Ciężkowice Bogdan Ciołczyk, Wi-
ceprezes Zarządu LKS „Ciężkowianka” 
Wanda Ciołczyk i inni.

Po odśpiewaniu hymnu państwowe-
go zjazd otworzył Prezes Zarządu Po-
wiatowego Stanisław Adamek. Zebrani 
chwilą ciszy uczcili pamięć zasłużonych 
dla Polskiego Stronnictwa Ludowego 
działaczy: Jana Bębenka, Wojciecha 
Dziedziaka, Władysławy Pierzchała oraz 
Bogdana Sałapatka. Przewodniczącym 
zjazdu wybrano Janusza Ciołczyka, zaś 
sekretarzem Zofię Wierzbik. Miłym 
akcentem było wręczenie legitymacji 
członkowskiej przez prezesów Ormań-
ca i Adamka. Sprawozdanie w imieniu 
ustępującego Zarządu złożył dotych-
czasowy Prezes Zarządu Powiatowego 
Stanisław Adamek, zaś sprawozdanie 
Powiatowej Komisji Rewizyjnej przed-
stawiła jej Przewodnicząca Barbara 
Chechelska. 

Zjazd na podstawie art. 40 Statutu 
PSL podjął uchwałę o nadaniu godności 

Honorowego Prezesa Zarządu Powia-
towego PSL – szczególnie zasłużonemu 
dla ruchu ludowego – Stanisławowi 
Adamkowi. Uczestniczący w obradach 
delegaci przyjęli rezolucję popierającą 
ponowne utworzenie Zakładu Taboru 
w Jaworznie - Szczakowej, która zostanie 
przesłana do władz państwowych, sa-

morządowych oraz parlamentarzystów. 
Postanowiono zaapelować do władz 
miasta Jaworzna o odnowienie pomnika, 
zasłużonego dla Jaworzna oraz zorga-
nizowanego ruchu ludowego, księdza 
Stanisława Stojałowskiego. 

Po jednogłośnym udzieleniu ab-
solutorium ustępującym władzom 
przystąpiono do wyborów Prezesa Za-
rządu Powiatowego PSL, którym został 
otrzymując 39 głosów Janusz Ciołczyk 
– Przewodniczący Rady Miejskiej w Ja-
worznie. Wiceprezesami jaworznickiej 
organizacji PSL zostali wybrani Mariusz 
Burczy, Dariusz Chrapek oraz Jerzy 
Kołodziejczyk. Sekretarzem została 
Zofia Wierzbik, zaś skarbnikiem po raz 
kolejny Teresa Odrzywołek. Ponadto  
w skład Zarządu weszli: Paweł Adamek, 
Danuta Brzózka, Marcin Byrczek, Paweł 
Dusza, Anna Kałuża, Władysława Ka-
nia, Zbigniew Lorek, Zofia Paluch oraz 
Magdalena Reszka-Heród. 

Powiatowa Komisja Rewizyjna 
ukonstytuowała się na pierwszym po-
siedzeniu następująco: przewodniczący 
- Mariusz Pawelec, zastępca przewod-
niczącego Zbigniew Wojtoń, sekretarz 
Barbara Chechelska, członkowie ko-
misji: Krzysztof Cieśla i Danuta Dubiel. 
Delegatami na zjazd wojewódzki zostali: 
Stanisław Adamek, Mariusz Burczy, 
Janusz Ciołczyk, Jerzy Kołodziejczyk, 
Mariusz Pawelec i Zbigniew Wojtoń. 
Zjazd zakończyło przyjęcie uchwał  
i rezolucji zaproponowanych przez Ko-
misję uchwał i wniosków po wysłucha-
niu głosów w dyskusji.

(IW)

Nowe władze 
powiatowego PSL

III Powiatowy Zjazd Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego w Jaworznie niniejszym wnosi o rozważenie 
możliwości ponownego utworzenia Zakładu Taboru 
Jaworzno-Szczakowa. Pragniemy nadmienić, iż Zakład 
Taboru Jaworzno-Szczakowa jako odrębna jednostka ist-
niał w okresie od 1 października 1993 roku do 30 czerwca 
1997 roku w ramach programu pilotażowego w wyniku 
połączenia Lokomotywowni Jaworzno-Szczakowa  
z oddziałem zamiejscowym Wagonowni Katowice. Nie-
zrozumiała z perspektywy lat zmiana koncepcji sprawiła, 
iż z dniem 1 lipca 1997 roku  został on wchłonięty przez 
Zakład Taboru w Łazach.

Aktualnie wdrażana Strategia dla Transportu 
Kolejowego 2007- 13- przewidując zasadnicze zmiany 
strukturalne w obrębie spółki PKP S.A. – generuje sprzy-
jające warunki pozwalające na wydzielenie z majątku 

spółki PKP Cargo S.A. samodzielnego Zakładu Taboru 
Jaworzno- Szczakowa. Argumentami przemawiającymi 
za wnioskowaną koncepcją są:
1. Gruntownie i kompleksowo zmodernizowane 

zaplecze techniczno-logistyczne.
2. Korzystne położenie geograficzne polegające na:

a) 5-ciokierunkowej, bezkolizyjnej stacji rozrzą-
dowej położonej w bezpośrednim sąsiedztwie 
modernizowanej linii kolejowej E 30,

a) bliskość strategicznych kontrahentów (min. 
Kompania Węglowa, Katowicki Holding Wę-
glowy, Huta Mittal Steel i inne.

W załączeniu charakterystyka logistyczno-techniczna 
Zakładu Taboru Kolejowego w Jaworznie – Szczakowej.

Sekretarz Zjazdu: Zofia Wierzbik 
Przewodniczący Zjazdu: Janusz Ciołczyk

Rezolucja III Powiatowego Zjazdu Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego w Jaworznie

Mieszkańcy Ciężkowic nie zgadzają się na maszt telefonii komórkowej w tym miejscu
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Miasto JaworznoWydarzenia

Uczcili pamięć ofiar
Jeziorki uczciły 65. rocznicę pacyfikacji tamtejszej leśniczówki

Dwa zderzenia i cztery zniszczone sa-
mochody – to bilans kolizji, do jakich 
w ubiegłą środę doszło na ul. Kra-
kowskiej i Katowickiej. Na szczęście 
obeszło się bez ofiar.

W dzielnicy Byczyna, na ul. Kra-
kowskiej około godz. 14.45 45-letnia, 
kierująca Fordem mieszkanka Jaworzna 
zjechała nagle na przeciwległy pas ruchu 
i zderzyła się z jadącym z naprzeciwka 
Volkswagenem. – Nie była w stanie 
wyjaśnić, z jakich przyczyn zjechała na 
drugi pas – mówi sierż. sztab. Tomasz 
Obarski z KMP w Jaworznie. W koli-
zji nikt nie ucierpiał, kobietę ukarano  
300-złotowym mandatem.

Dwie godziny później policjantów 
poinformowano o kolejnym zdarzeniu, 
tym razem na Osiedlu Stałym. W rejonie 
stacji paliw Jet na ul. Katowickiej 20-letni 
kierowca Opla Corsa doprowadził do 
zderzenia z Seatem Toledo. – Mężczyzna 
złamał przepisy ruchu drogowego, nie 
dostosował się do linii pojedynczej ciągłej, 
a następnie nie udzielił pierwszeństwa 
kierującej Oplem i doprowadził do 
zderzenia – wyjaśnia T. Obarski. Kie-
rowcy obydwu samochodów wyszli  
z kolizji bez szwanku. Jak poinformo-
wał T. Obarski, do sądu grodzkiego  
w Jaworznie ma trafić wniosek o uka-
ranie sprawcy. (as)

300 zł mandatu i wniosek do sądu grodzkiego 
– takie konsekwencje muszą ponieść sprawcy 
ubiegłotygodniowych kolizji drogowych

Zapłacą mandaty

Z dwóch dostarczonych mieszkań-
cowi budynku przy ul. Wandy roz-
liczeń zużycia wody ciepłej i zimnej, 
żadne nie było poprawne. Wylicze-
nia były oparte na fałszywym stanie 
licznika i nosiły błędy w pozostałych 
obliczeniach. Z tego względu zda-
niem czytelnika, nawet przyjęty do 
rozliczeń rzeczywisty stan liczników 
nie gwarantuje poprawnego rozli-
czenia zaliczek za zużycie wody. 

– Nawet nadpłata może być wyższa 
niż podana w piśmie ze spółdzielni 
– twierdzi nasz czytelnik. Przygoto-
wał pismo, którego treść publikujemy 
poniżej, i dostarczył na drugi dzień do 
spółdzielni.

Sprzeciw lokatora
15 lipca 2008 roku otrzymałem dwa pisma dato-

wane na 10 lipca 2008 roku. Pierwsze to informacja 
o rozliczeniu opłat za zimną wodę za okres I-VI 2008 
i drugie rozliczenie opłat za okres VII-XII 2007 roku. 
Obydwa pisma nie są przez nikogo podpisane czy 
opieczętowane. Ich wiarygodność w znaczeniu takim , 
że pochodzą ze spółdzielni, potwierdza jedynie osoba 
sprzątaczki, która je dostarczyła.
Co w tych pismach jest:

– w pierwszym ( I-VI 2008) jest całkowicie inny 
stan licznika niż faktyczny. W piśmie na koniec czerwca 
widnieje 1101, kiedy 15 lipca stan faktyczny wynosi 
1017, dotyczy to wody ciepłej. Jeśli chodzi o zimną to 
ostatecznie mogę przyjąć stan na koniec czerwca 783, 
bo 15 lipca jest 787, co oznacza, że ten również jest 
błędny, lecz różnica jest dla mnie mało istotna.

Szczególnie bulwersujące jest w tym w/w 
dokumencie to, że sposób rozliczenia zużycia wody, 
który opiera się na zasadach arytmetyki na poziomie 
III klasy szkoły podstawowej, tak naprawdę przeczy 
arytmetyce. Przyjąłem stan wody ciepłej i zimnej  

z dnia 15 lipca 2008 i wyliczyłem poprawnie. Mój 
stan wyniósł 67,76 zł nadpłaty, a nie jak w piśmie  
2009,00 zł nie dopłaty.

– w drugim piśmie (VI-XII 2007) stan liczników 
przyjmuję, bo nawet nie mogę ich zweryfikować; 
sposób naliczania jednak tak samo jak w poprzednim 
przypadku przeczy zasadom arytmetyki. Z pisma wy-
nika, że mam nadpłatę 73,40 zł, a przy prawidłowym 
wyliczeniu moja nadpłata wynosi 315,80 zł.

Sprzeciwiam się zatem obydwu rozliczeniom 
wody i proszę w trybie natychmiastowym przysłać mi 
prawidłowe. Zwracam szczególną uwagę, że ten spo-
sób rozliczania może dotyczyć wszystkich lokatorów, 
co oznacza, że ci co mają prawidłowe odczyty liczni-
ków, a nie sprawdzili sposobu wyliczania zapłacą do 
spółdzielni nienależne kwoty. Dla lokatorów, również 
dla mnie, istnieje poważne niebezpieczeństwo, że na 
podstawie nienależnych kwot dla spółdzielni, ta wyli-
czy dla nas horendalne zaliczki na kolejny okres.

Na razie uważam, że była to ogromna wpadka 
spółdzielni, gdzie zawalił jakiś nieodpowiedzialny 
pracownik. Jeśli jednak nie będzie żadnych reakcji  
z Waszej strony w tej sprawie, złożę zawiadomienie do 
prokuratury o chęci wyłudzenia pieniędzy ode mnie 
przez Zarząd SM „Górnik”.

Wyjaśnień udzielił nam Grzegorz 
Sotoła, wiceprezes SM Górnik:

– To czeski błąd, jaki zdarzył się na-
szemu pracownikowi przy spisywaniu 
stanu licznika na koniec czerwca, a który 
potem został wpisany do systemu wyli-
czeń. Program komputerowy sam wylicza 
zużycie, mając w pamięci poprzedni stan 
licznika. Zauważyliśmy pomyłkę na drugi 
dzień po rozdaniu pism, podczas analizy 
nadpłat i niedopłat. Już przygotowaliśmy 
korektę rozliczeń – wyjaśnia wiceprezes 
spółdzielni Grzegorz Sotoła. 

Grażyna HasKa

W środę 16 lipca w Trójmieście odby-
ły się manifestacje w obronie stoczni 
w Polsce. Do Szczecina solidaryzu-
jąc się ze stoczniowcami pojechała 
grupa 50 górników z Południowego 
Koncernu Węglowego Zakład Gór-
niczy Sobieski w Jaworznie.

Kilkutysięczny pochód wyruszył 
w samo południe spod bramy Stoczni 
Szczecińskiej w stronę centrum miasta. 
Swoją złość i pretensje o niepewność 
miejsc pracy demonstranci skupili na 
obecnym rządzie i Komisji Europejskiej.  
Związkowcom nie spodobało się, że 
mimo próśb do Szczecina nie przyjechał 
premier Donald Tusk.

– O wsparcie poprosili nas koledzy 
z Komisji Zakładowej Stoczni Nowa. 
Manifestacja przebiegła pokojowo. 
Mieszkańcy Szczecina przyjęli nas bardzo 
ciepło, dziękowali nam wręcz za to, że 
przyjechaliśmy wspomóc stoczniowców. 
Przy wjeździe do miasta witał nas ban-
ner „Witajcie Ślonzoki” – mówi Bogdan 

Błędy w rozliczeniach zużycia wody przygotowanych 
przez SM Górnik mogły kosztować spółdzielcę 
prawie 2300 złotych. Na szczęście sam spółdzielca 
skorygował wyliczenia i upomniał się o swoje

Nawet nadpłata 
może być wyższa

Grupa działaczy z organizacji Gre-
enpeace pikietowała w piątek przed 
Śląskim Urzędem Wojewódzkim  
w Katowicach. – Chcemy zapew-
nienia, że składowisko odpadów  
z fabryki pestycydów zostanie w cią-
gu trzech miesięcy zabezpieczone 
– mówią członkowie Greenpeace.

Analizy wykonane przez Greenpe-
ace dowodzą, że teren wokół zakładów 
jest silnie skażony pestycydami, me-
talami ciężkimi i cyjankami. Trujące 
pestycydy uwalniane ze składowiska 
stanowią zagrożenie dla mieszkańców 
Jaworzna i całego Górnego Śląska. Dla-
tego wojewoda musi powołać specjalny 
zespół złożony z przedstawicieli władz 

województwa, Jaworzna i zakładów, 
by opracować metodę zlikwidowania 
zagrożenia. – Chcemy od wojewody 
publicznego zapewnienia, że składowi-
sko niebezpiecznych odpadów z fabryki 
pestycydów Organika-Azot w Jaworznie 
zostanie w ciągu trzech miesięcy zabez-
pieczone przed dostępem ludzi, przed 
wyciekaniem do wód gruntowych i rzek, 
a w późniejszym czasie całkowicie usu-
nięte – mówił w piątek rzecznik Green-
peace w Polsce, Jacek Winiarski.

– Lokalne władze od dawna wiedzą 
o istnieniu składowiska i niebezpieczeń-
stwie jakie stwarza, jednak poza produk-
cją kolejnych dokumentów nic w tej kwe-
stii się nie dzieje. Władze nie prowadzą 

Ekolodzy chcą podjęcia natychmiastowych działań na rzecz usunięcia składowiska 
toksycznych odpadów z fabryki pestycydów „Organika-Azot” w Jaworznie

Składowisko musi zniknąć
żadnych działań w kierunku likwidacji 
zagrożenia – mówi Łukasz Supergan, 
koordynator Kampanii „Rzeka nie jest 
ściekiem” w Greenpeace Polska.

Odpierając zarzuty Greenpeace, 
Bronisława Chechelska-Paliga, naczel-
nik Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa UM w Jaworznie poin-
formowała nas, że miasto podejmuje 
szereg działań, by zinwentaryzować  
i unieszkodliwić odpady. W 2004 roku 
wydano 700 tys. zł na zabezpieczenie 
niebezpiecznych substancji, miasto 
przystąpiło również do programu ba-
dawczego, co pozwoli na pozyskanie 
zewnętrznych środków na zlikwido-
wanie odpadów. (as)

Poczet sztandarowy Związku Kombatantów RP i Więźniów Politycznych

Biś, zastępca przewodniczącego zarządu 
regionu śląsko-dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność.

Solidaryzując się ze stoczniowca-
mi górnicy po raz kolejny pokazali, 
że nie tylko walczą o własne interesy. 
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność 

Manifestowali w obronie stoczni

Wydarzenia z lipca 1943 są bodajże 
jednymi z najczarniejszych w dzie-
jach tej niewielkiej obecnie dzielni-
cy Jaworzna. Podczas pacyfikacji, 
która zaczęła się od rewizji jednego 
z partyzantów, łącznika Gwardii Lu-
dowej, Gestapo i policja niemiecka 
aresztowała całe rodziny. 

5 lipca schwytany został leśniczy z Je-
ziorek, Arnold Pregler, jego żona, trzech 
synów oraz służąca. Obławy, przeprowa-
dzane na terenie lasów w Wilkoszynie 
i Jeziorkach, znacznie uszczupliły sze-
regi partyzantów, choć wówczas wielu 
udało się zbiec z leśniczówki, w której 
się ukrywali.

Aresztowani mieszkańcy wywiezieni 
zostali do obozów koncentracyjnych, 
skąd wielu nie wróciło. 

Uroczystości rozpoczęła msza 
święta w Kościele pw. św. Józefa 
Rzemieślnika, gdzie modlono się  
w intencji pomordowanych. Po mszy, 
przy dźwiękach górniczej orkiestry 
dętej, poczty sztandarowe i delegacje 
Rady Miejskiej, Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej koło  
w Jaworznie, Związku Kombatantów 
RP i Więźniów Politycznych oddział 
w Jaworznie, Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Byczyny oraz Klubu Śro-

dowiskowego MCKiS „Kasztan”, prze-
maszerowały pod „Pomnik Żołnierzy 
AK-AL”, gdzie, w hołdzie poległym  
i pomordowanym żołnierzom, złożone 
zostały wieńce i kwiaty.

Obchody zakończono w klubie 
„Kasztan”, gdzie przy herbacie świad-
kowie tamtego okresu mieli okazję przy-
bliżyć obecnym te dramatyczne chwile. 
Zgromadzonych gości przywitała kie-
rowniczka klubu, Franciszka Smalcerz, 

która podkreśliła rolę, jaką w organizacji 
obchodów odegrał zmarły niedawno 
Bogdan Sałapatek, działacz jaworz-
nickiego klubu Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Wspomnień zaproszonych 
gości, kombatantów wysłuchali m. in. 
wiceprezydent Jacek Nowak, Przewod-
niczący Rady Miasta Janusz Ciołczyk 
radny Grzegorz Radko i członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich w Jeziorkach.

paulIna KarboWnIK

Górnicy z PKW wsparli demonstrujących stoczniowców

Zakład Górniczy Sobieski pragnie 
podziękować górnikom, którzy korzy-
stając z własnych urlopów jadą na de-
monstracje i walczą o interesy wszyst-
kich grup zawodowych. Wszystkim 
uczestnikom demonstracji serdeczne 
Bóg Zapłać! D. pIecHoWIcz (as)

Związkowcy z ZG jechali na manifestację w związkowych  strojach

20-letni kierowca Opla Corsa doprowadził do zderzenia z Seatem Toledo
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707/d/08

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

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

706/d08

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

692/d/08

www.tynkowanie.com.pl

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

703/d/08

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

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

699/d/08

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

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

695/d/08

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

717/d/08

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

Tel. 0 501 722 754; (032) 622 72 12
968/d/08

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”
694/d/08

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
720/d/08

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.
Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305
705/d/08

Kup
on

rab
ato

wy

5%

693/d/08

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
718/d/08

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065 718/d/08

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

715/d/08

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

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

701/d/08

716/d/08

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

740/d/07

700/d/08

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.
713/d/08

691/d/08

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

712/d/08

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

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
714/d/08

„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

721/d/08

708/d/08

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

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

723/d/08

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

690/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

722/d/08

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

710/d/08

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
657/d/08

746/d/08

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

696/d/08

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

704/d/08

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

697/d/08

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

709/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
702/d/08

711/d/08

Usługi remontowo – budowlane 
remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,  

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

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

176/d/05

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

719/d/08

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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731/d/08

Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”

zaprasza na kursy prawa jazdy 
04.08. i 18.08.08. 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

61/07

732/d/08

PRODUCENT SIATKI 
OGRODZENIOWEJ 

OFERUJE:
- siatka ogrodzeniowa 

(ocynkowana,powlekana)
- drut naciągowy,  

kolczasty
- słupki ogrodzeniowe
- naciągi

„MARCO”
Jaworzno ul. Dąbrowska 80

tel. 752-95-58, 

39/07

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

ogłoszenie własne

REKLAMA 
W TELEWIZJI

 

już od 300 zł netto
tel. 032 751 91 30

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

69/f/07

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

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

752/D/08

Firma VG-ORTH POLSKA Sp. z o.o.
jeden z wiodących producentów materiałów gipsowych 
(bloczki i tynki gipsowe), stosowanych w budownictwie 
poszukuje osoby na stanowisko:

OPERATOR AUTOMATYCZNEGO 
PAKOWANIA (ELEKTRYK)

 
Miejsce pracy: Jaworzno

Opis stanowiska:
 – Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych - automat
 – Prace elektryczne

Wymagania: 
 – Wykształcenie techniczne lub zawodowe (elektryk)
 – Uprawnienia na wózki widłowe
 – Doświadczenie w pracach elektrycznych
 – Gotowość do pracy w systemie zmianowym

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu 
motywacyjnego w ciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego 

ogłoszenia na adres: multigips@multigips.pl z dopiskiem numeru 
referencyjnego w tytule wiadomości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z  ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 )

730/d/08

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

107/07

66/07

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

765/d/08

766/d/08

767/d/08
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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

Pigułka gwałtu

Trias w trzeciorzędzie

Wapień falisty

Wapień z intraklastem

Wielkie wykopki

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

Do Polski trafił 
niebezpieczny narkotyk, 
który każdy z nas może 
nieświadomie zażyć.  
Jego ofiarami padają 
głównie młode atrakcyjne 
kobiety i nieletnie 
dziewczęta, bo najczęściej 
one są bywalczyniami 
dyskotek.

Joanna (19 l.) do dziś jest pod 
opieką psychologa. Boi się wychodzić 
z domu po zmierzchu, przestała się 
spotykać z przyjaciółmi. O cztery 
lata starsza od niej Dominika zmie-
niła miejsce zamieszkania, by nic  
i nikt nie przypominał jej nocy, która 
zamieniła jej życie w koszmar. Choć 
Joanna i Dominika się nie znają, 
wydarzenia, których niestety były 
bohaterkami, są bardzo podobne...

Joanna na dyskotekę poszła  
z przyjaciółką. – Świetnie się bawi-
łyśmy, choć do ust nie wzięłyśmy ani 
kropli alkoholu – wspomina Joanna. 
Zwrócił na nią uwagę przystojny 
chłopak. W klubie, do którego przy-
chodziła raz, dwa razy w miesiącu, 
widziała go pierwszy raz. Nie od-
mówiła, kiedy poprosił ją do tańca. 
– Gdy zeszliśmy z parkietu, zapro-
ponował, że przyniesie coś do picia. 
Zgodziłam się bez wahania. Było tak 
gorąco... Potem duszkiem wychyli-
łam szklankę soku. I... niespodzie-
wanie urwał mi się film – opowiada 

Joanna. Kiedy bawiła się z nowo 
poznanym chłopakiem, Darkiem, 
jej koleżanka wyszła z dyskoteki.

– Jak przez mgłę pamiętam, że na-
gle pojawił się kolega Darka. Gdzieś 
razem wyszliśmy. Gdy się ocknęłam, 
leżałam na schodach na klatce scho-
dowej. Nie miałam na sobie majtek 
i... bardzo bolało mnie krocze – Jo-
anna zaczyna płakać. Do tej pory 
nigdy nie współżyła, teraz okazało 
się, że ktoś ją zgwałcił…

Dominika także została zgwałco-
na. Też nie pamięta, co się dokład-
nie stało. – Na dyskotekę poszłam  
z moim chłopakiem. Pokłóciliśmy się. 
On wyszedł, a ja zostałam. Chciałam 
zrobić mu na złość – mówi smutno 
Dominika. Na dyskotece spotka-
ła koleżankę, Sylwię. Bawiła się  
w towarzystwie dwóch przystojnych 
studentów. Kiedy Sylwia zapropo-
nowała, aby Dominika do nich się 
przyłączyła, ta zrobiła to bez waha-
nia. Myślała, że kiedy jej chłopak 
wróci i zobaczy, że ona dobrze się 
bawi, będzie wściekły. To miała być 
jej słodka zemsta...

– Koledzy Sylwii byli bardzo mili 
i... bogaci. Mieli świetne ubrania i 
dobre perfumy. Postawili nam drin-
ka. Potem kolejnego. Poczułam, że 
zaczyna mi się kręcić w głowie. Je-
den z chłopaków powiedział, że nie 
powinnam w takim stanie zostawać 
na dyskotece. Zaproponował, że 
odwiezie mnie do domu – opowia-
da Dominika. Jednak do domu nie 
dotarła. Urwał jej się film. Gdy się 
ocknęła, leżała w parku na ławce. 
Była ubrana, ale... bolało ją krocze. 

– Myślałam, że po prostu byłam tak 
pijana, że nie potrafiłam powiedzieć 
temu chłopakowi, gdzie mieszkam, i 
zostawił mnie w parku... Tylko skąd 
był ten ból? To mi nie dawało spokoju. 
Poszłam do ginekologa. Kiedy mnie 
zbadał i powiedział, że... uprawiałam 
seks, zamarłam. Rozpłakałam mu się 
– wspomina ze łzami w oczach.

Obie kobiety padły of iarami 
pigułek gwałtu. Przestępcy, którzy 
wykorzystują ten narkotyk, szukają 
ofiar w całej Polsce. By upolować 
zdobycz, często przemieniają się 
w miłych, sympatycznych nowych 
znajomych. Proponują dr inka . 
– Czasami wcale nie podchodzą, tyl-
ko obserwują swoją ofiarę. Czekają 
na odpowiedni moment. Wystarczy, 
że dziewczyna odejdzie od swojego 
stolika i zostawi niedopitego drinka. 
Gdy wraca, nie ma pojęcia o tym, 
że w jej napoju jest już narkotyk... 
– mówi jeden z funkcjonariuszy 
operacyjnych policji, który chce 
pozostać anonimowy. – Historie 
dziewcząt, które się do nas zgłasza-
ją, są bardzo podobne. Twierdzą, 
że nagle urwał im się film. Potem 
obudziły się w obcym miejscu. Miały 
porwane ubrania lub nie – zależy, 
ile czasu mieli sprawcy i gdzie za-
brali swoją ofiarę - dodaje. Chociaż 
pigułka GHB działa jak usypiający 
narkotyk, kobieta, której jest on 
podany, normalnie funkcjonuje 
– chodzi, bawi się, śmieje. Nie ma 
tylko świadomości, co naprawdę 
się z nią dzieje i że jest całkowicie 
ubezwłasnowolniona.

pItaWal

Orzeczenie wyroku 
eksmisyjnego cz. II

W orzeczeniu sądowym wska-
zuje się, czy pozwany ma prawo 
do otrzymania lokalu zastępczego, 
czy też wyrok nie zawiera takiego 
postanowienia. Gdyby w wyroku 
wskazano prawo eksmitowanego 
do otrzymania w zamian lokalu 
zastępczego – to wówczas komor-
nik nie może tejże osoby usunąć 
z mieszkania, jeżeli takiego loka-
lu na aktualną chwilę nie można 
eksmitowanemu zapewnić. Ważne 
jest jednak udowodnienie podczas 
trwania przewodu sądowego, że 
eksmitowany swoim zachowaniem 
faktycznie uniemożliwia spokojne 
wykonywanie swojego prawa i za-
mieszkanie – czy to właścicielowi, 
czy też może pozostałym sąsiadom. 
Jednym słowem: musimy przekonać 
sąd do tego (czyli udowodnić!), że 
przesłanki do orzeczenia wyroku 
eksmisyjnego są wystarczające oraz 
zasadne. W przeciwnym przypad-
ku powództwo podlega oddaleniu 
w całości, a powód (wnoszący po-

wództwo) ponosi wszelakie koszty 
przedmiotowego postępowania. 
Równocześnie trzeba liczyć się z tym 
faktem, że sąd weźmie pod uwagę 
stronę moralną tego zagadnienia  
i ewentualną możliwość pokrzyw-
dzenia strony eksmitowanej. Ważny 
też będzie tenże fakt, jakimi pobud-
kami kieruje się powód. W każdym 
razie sąd musi dojść do przekonania, 
że dalsze zamieszkanie pozwanej 
osoby pozostaje niemożliwe oraz 
byłoby niedopuszczalne. Strona 

pozwana oczywiście może podjąć 
obronę przed sądem. Może np. 
powołać się na ten argument, że 
naruszania prawa jej nie udowod-
niono, a przecież w postępowaniu 
sądowym organ orzekający po-
zostaje związany zgromadzonym  
w sprawie materiałem dowodo-
wym, i na tej podstawie orzeka  
w końcowym wyroku, który to wy-
rok musi poprzez swoje stanowisko 
stronom uzasadnić.

c.D.n.

Ostatnio w Jaworznie trwają inten-
sywne badania geologiczne. Zresztą 
biorąc pod uwagę tempo przygoto-
wań do wiadomej piłkarskiej im-
prezy tego typu działania nasilą się 
w innych miejscach naszego kraju. 
Przy okazji, a jest to nieuniknione, 
zostanie sprokurowanych kilka sym-
bolicznych „Rospud”. 

Trias w trzeciorzędzie
Wracając do Jaworzna, ośmielam 

się zauważyć, że badania te są prowa-
dzone pomiędzy ulicami Chełmoń-

skiego a Obrońców Poczty Gdańskiej. 
Formalnie rzecz biorąc, trwa tamże 
przygotowanie terenów pod inwesty-
cje. Prace prowadzi firma „Skaweks”. 
Dzięki uprzejmości prezesa kilkana-
ście reprezentatywnych okazów geo-
logicznych wzbogaci zbiory Muzeum 
w Chrzanowie. A dlaczego nie w Ja-
worznie? Cóż, nie moja sprawa.

Wstępna obserwacja zwałki pozwala 
mi wnioskować, że na tym terenie wy-
stępują wapienie faliste oraz wapienie 
komórkowe. Wapienie komórkowe, 
którym się przyjrzałem mają żółto-
brązową polewę. Szereg cech okazów, 
którym przyjrzałem się pobieżnie wska-
zuje na górne warstwy dolnych warstw 
gogolińskich. Oczywiście dla pełnej ja-
sności dobrze byłoby okazy pozyskiwać 
bezpośrednio z wykopów, ale i zwałka, 
która staje się przestrzennymi puzzla-
mi geologicznymi także jest dobrym 
miejscem do prowadzenia penetracji. 
Tu okazy są przemieszane z brązową  
i czerwoną ochrą. Są okazy, które z bo-
ków mają wyraźnie oznaki wietrzenia. 
Na niektórych pojawiają się nacieki 
grzybkowe. To pozwala przypuszczać, 
że w starszym triasie silnie zaznaczyły 
się tu zjawiska krasowe. Zresztą kopal-
ny, staro trzeciorzędowy kras to jedna  
z właściwości obszaru Jaworzna. 

Opowieść o jednym okazie
Wśród okazów da się zauważyć 

fragmenty wapieni mikrytowych, bez 
wyraźnie określonej struktury. Po 
prostu lita skała bez znaków szcze-
gólnych. Do nich przylegają wapienie 
zbudowane z licznych, drobnych war-
stewek. Okazy te, uczenie rzecz bio-
rąc, wykazują drobną riplemarkową 

laminację w zapiaszczonym wapieniu 
mikrytowym przykrywającym twar-
de dno morskie. Jak wynika z posia-
danego opracowania o sedymentacji 
warstw gogolińskich wschodniego 
obrzeżenia Zagłębia Górnośląskie-
go ten rodzaj skały cechuje pokłady  
I wapienia falistego, który jest jednym 
z poziomów sedymentacyjnych dol-
nych warstw gogolińskich. W okresie 
kiedy wskutek niezbyt silnego falo-
wania osadzał się materiał na tę skałę, 
wspomniane białe skały były już ele-
mentem twardego dna morskiego.

Opowieść o drugim okazie 
Wśród znajdujących się tutaj wapieni 

uwagę przyciągają te, które są zbudo-
wane niemalże wyłącznie ze szczątków 
liliowców. To mogą być fragmenty nieco 
starszej formacji, reprezentującej poziom 
Pecten – Dadocrinus w ramach dolnych 
warstw gogolińskich. Ich spore nagro-
madzenie może świadczyć, że dawno, 
dawno temu na tym terenie szalały 
potworne sztormy, w wyniku których 

martwe zwierzęta były rozrywane na 
pojedyncze człony i deponowane po 
śmierci w spokojnych głębinach. Z dru-
giej strony mogło być wręcz przeciwnie. 
Pojedyncze człony martwych zwierząt 
mogły być deponowane w spokojnych 
zatoczkach tuż przy brzegu. Tego teraz 
nie uda się rozstrzygnąć. W przypadku 
okazu, który został przeze mnie sfoto-
grafowany wielce zastanawiającą rzeczą 
jest tkwiący w masie krystalicznych 
krynoid otoczak. To za mało, aby uznać 
rzeczony okaz za fragment zlepieńca 
śródformacyjnego, bo wówczas zamiast 
dołu dołu mielibyśmy do czynienia  
z dołem góry. Karkołomne, nieprawdaż? 
Ale tego teraz nie rozstrzygnę. Po waka-
cjach zapraszam do naszego muzeum 
geologicznego pod otwartym niebem  
i wówczas mam nadzieję będę miał już 
jasność w temacie.
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624/D/08

35/07

757/d/08

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

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

0 604 965 494

***   OKNA   ***   DACHY   ***   

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

Płyta OSB „12” 
Płyta OSB „18” 

623/D/08

ogłoszenie wasne



Zamień stare 
kasety
płyty i taśmy

Na nowoczesne
nośniki, które przetrwają 

długie lata bez straty jakości

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

tel. (032) 751-91-30

VHS

DVD/CD

Części elektroniczne
przyrządy pomiarowe

Jaworzno 
ul. Grunwaldzka 96

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

www.blackelectronics.com.pl

165/06

78/07

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

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

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO 04.08.2008
ADR PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH 04.08.2008
KURS DOKSZTAŁCAJĄCY KIEROWCÓW 
WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY  18.08.2008

  
  TRWA NABÓR NA KURSY:

KURS INSTRUKTORA 
NAUKI JAZDY

UPRAWNIENIA SEP do 1 kV
  KURS SPAWACZA
  KURS HDS
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Roman Żurawik 
nie żyje

Witalna część 
Festiwalu 
Energii

czytaj na str. 14

Jaworznickie 
Igrzyska 
Olimpijskie

czytaj na str. 12 i 13

reklama

Extraliga 
Juniorów  
w szachach

Zespół KP Jaworzno na dobre 
wszedł w cykl treningowy, 
rozpoczynając serię gier 
kontrolnych. Pierwszą ofiarą 
podopiecznych Andrzeja 
Sermaka została Sarmacja 
Będzin. Wygrany 4:1 mecz 
z IV-ligową ekipą pokazał, 
że poczynione transfery 
znacznie podwyższą poziom 
zespołu. 

Mecz rozpoczął się podobnie jak 
spotkania A-klasowe KP w poprzed-
nim sezonie – atakowała drużyna 
jaworznicka. Innego obrotu spotka-
nie nabrało w 9. minucie, gdzie po 
szybkiej składnej akcji zawodnik Sar-
macji – Damian Koch umieścił piłkę  
w siatce. Zdekoncentrowało to pił-
karzy z Jaworzna i po chwili mogło 

być już 2-0, gdyż po błędzie Andrzeja 
Sermaka goście przejęli piłkę, lecz nie 
wykorzystali dogodnej dla siebie oka-
zji. Przebudzenia zawodnicy KP do-
znali po pierwszym kwadransie, kiedy 
to stan meczu został wyrównany po 
strzale Pawła Sermaka, który otrzymał 
dokładną długą piłkę. Wydawałoby 
się, że w 19. minucie będzie już 2-1, 
lecz w sytuacji 3 na 2 grający trener za 
słabo odegrał piłkę do wyróżniającego 
się tego dnia Bonczka i obrońcy prze-
rwali dobrze zapowiadającą się akcję. 
Dalsza część pierwszej połowy to akcje 
jaworznickiej drużyny ze sporadycz-
nym odpieraniem ataku gości. Druga 
odsłona w zmienionym prawie całym 
składzie rozpoczyna się od „mocnego” 
wejścia Jarzynki, który już w 46. min. 
zdobywa bramkę dającą prowadzenie. 
Poza jedenastką gości, na boisku grę 
utrudniał sędzia, który kilkakrotnie 
odgwizdał mylnie spalonego, prze-
rywając kilka dobrych akcji. Lecz  
i on nie stanowił przeszkody dla pod-
opiecznych Andrzeja Sermaka, którzy 

KP Jaworzno 
już wygrywa

w 68. minucie po świetnym rajdzie 
Bonczka zdobywają trzecią bramkę,  
a na listę strzelców ponownie wpisał 
się Jarzynka. 4 minuty później było już 
4-1. Tym razem bramkę dołożył Szcze-
pan Stachura. Piłkarzom KP Jaworzno 
pomimo wielu dogodnych sytuacji nie 
udało się podwyższyć prowadzenia. 
Sarmacja groźnie zaatakowała w 87. 
minucie, lecz groźnie uderzona pił-
ka ostatecznie minęła słupek. Każdy  
z testowanych piłkarzy, zdaniem ki-
biców zgromadzonych na trybunach, 
zaprezentował się bardzo dobrze. Na 
szczególną pochwałę zasługiwał tego 
dnia Adam Janeczko oraz Jarosław 
Bonczek. 

Skład KP Jaworzno: I połowa:
Polański, Prażmowski, Skrzypek, 
Boś, Sałapatek, Bonczek, P.Sermak, 
Stemplewski, A.Sermak(Biskup), 
Ochmański, Janeczko. II połowa:Jó-
zefiak, Stachura, Adamus, Podralski, 
Rapacz, Zięba, Biskup (Stemplewski), 
Psioda, Jamróz, Bonczek (Rejdych), 
Jarzynka.

barteK

Zespół Andrzeja Sermaka już w pierwszym meczu pokazał dobrą formę

W Gorzowie Wielkopolskim  
w dniach 05-13.07.2008 r. odbyły 
się rozgrywki Extraligi Juniorów 
w szachach klasycznych. Nasza 
drużyna zajęła 6. miejsce, a mogło 
być dużo lepiej, gdyby nie słabsze 
występy młodszych juniorów. 
Na poszczególnych deskach 
punktowali:
1. Tokarski Łukasz 5,5 pkt 
 II m-sce w klasyf. ogólnej
2. Tokarski Bartosz 6,5 pkt 
 I m-sce w klasyf. ogólnej.
3. Kaleta Błażej 3,5 pkt
4. Rudol Maurycy 1,0 pkt
5. Łabędź Patrycja 7,0 pkt 
 II m-sce w klasyf. ogólnej.
6. Tomaszewska Luiza 4,0 pkt

Wyniki końcowe 
1. KSz Stilon Gorzów Wlkp
2. KS Polonia Wrocław
3. MKSz Rybnik
4. AKSz Hetman Koszalin
5. KS Pocztowiec Poznań
6. JKSz MCKiS Jaworzno
JKSz MCKiS Jaworzno jest jednym 
z dwóch klubów w Polsce, które 
posiadają drużyny juniorów  
i seniorów w Extra-lidze.

Wł.WInIarczyK

Wojciech 
Szwed w Stali 
Rzeszów
Z nieoficjalnych informacji wynika, 
że wychowanek Victorii Jaworzno 
Wojciech Szwed, grający  
w poprzednim sezonie w barwach 
drużyny Zagłębia Sosnowiec, 
w następnym sezonie będzie 
reprezentantem III-ligowej ekipy Stali 
Rzeszów. W Rzeszowie powstaje dobra, 
młoda drużyna z aspiracjami na awans 
do II ligi, plusem jest również osoba 
Andrzeja Orzeszka i wydaje się, że 
jaworznicki zawodnik zdecyduje się 
na grę w Rzeszowie. - Na razie nie chcę 
niczego potwierdzać – powiedział nam 
sam zawodnik. Na oficjalną informację 
przyjdzie więc jeszcze poczekać. 

K.repeć

KP Jaworzno 
remisuje
W rozegranym sparingu drużyna  
KP Jaworzno zremisowała  
z MKS-em Myszków 1:1. Jedyną 
bramkę dla grających w okrojonym 
składzie przyjezdnych z Jaworzna 
zdobył Ochmański. W trakcie tygodnia 
do zespołu Andrzeja Sermaka 
dołączyli Marcin Psioda z Ciężkowianki 
i Wojciech Jamróz z Victorii Jaworzno.  
Z powodów osobistych,  
z reprezentowania barw KP Jaworzno 
zrezygnował Arkadiusz Machaj.

K.repeć

Festiwal Energii, który w tę sobotę 
odbył się na kąpielisku Sosina, 
zapamiętany zostanie przede 
wszystkim ze wspaniałego 
pokazu fajerwerków, świateł, 
laserów, koncertu grupy Perfect 
i wspaniałego konkursu VJ-ów. 
Jednak organizatorzy festiwalu nie 
zapomnieli o witalnej części Energii 
– zorganizowano wiele ciekawych 
konkurencji sportowych  
i okołosportowych, które dostarczyły 
wszystkim mnóstwo zabawy i emocji. 
Od regat żeglarskich, przez drugą 
edycję letniego Grand Prix  
w siatkówce plażowej do zawodów  
w przeciąganiu liny i ujeżdżaniu 
banana w wodzie.

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 
„Ex Animo” w wakacje działa 
ze zdwojoną mocą, raz po raz 
organizując wspaniałe imprezy dla 
dzieci i młodzieży, które zamiast 
nudzić się w domu, mają szansę na 
rozrywkę, spotkanie z rówieśnikami  
i oczywiście sport. Kolejnym 
pomysłem kreatywnych pań z „Ex 
animo” jest spartakiada – czyli impreza 
dla dzieci spod znaku rekreacyjnego 
sportu i ciekawych konkursów, 
nazwijmy umownie okołosportowych.

Z przykrością informujemy, że 
Roman Żurawik – kierownik 
Szczakowianki w latach 2004-2006 
zginął śmiercią tragiczną. Łącząc się 
w bólu z rodziną zmarłego, wraz  
z całym jaworznickim środowiskiem 
sportowym składamy jej 
kondolencje.

Victoria nie 
wystartuje
Jak poinformował nas człowiek 
blisko związany z Victorią, zasłużona 
drużyna prawdopodobnie nie 
wystartuje w IV lidze w zbliżających 
się rozgrywkach. Informację, na 
którą zanosiło się od dłuższego 
czasu, postaramy się potwierdzić, już 
w przyszłym tygodniu. 

K.repeć



12 Co tydzień nr 30/878
23 lipca 2008 roku

Miasto JaworznoFestiwal Energii 2008

Regaty 
żeglarskie
Regaty żeglarskie jak co 
roku dostarczyły chyba 
najwięcej emocji. W klasie 
Omega triumfowała załoga 
jaworznickiej „Jedenastki”, 
sponsorowana przez PCC 
Rail w składzie: Bogusław 
Pocztowski, Adam Pocztowski, 
Radosław Majcher. 
– Zawody były bardzo udane, 
wystartowało 9 załóg, nam 
udało się zająć w tym roku 
pierwsze miejsce. Myślę, że 
wszyscy żeglarze mieli dziś 
dobry hals. Od razu po regatach 
na pewno specyficzna grupa, 
jaką jesteśmy my, żeglarze, 
bawiła się długo, między 
innymi przy rytmie szant 
– powiedział nam Adam 
Pocztowski.

Witalna część 
Festiwal Energii, który w tę sobotę odbył się na kąpielisku Sosina, zapamiętany zostanie przede wszystkim ze wspaniałego pokazu 
fajerwerków, świateł, laserów, koncertu grupy Perfect i wspaniałego konkursu VJ-ów. Jednak organizatorzy festiwalu nie zapomnieli  
o witalnej części Energii – zorganizowano wiele ciekawych konkurencji sportowych i okołosportowych, które dostarczyły wszystkim 
mnóstwo zabawy i emocji. Od regat żeglarskich, przez drugą edycję letniego Grand Prix w siatkówce plażowej do zawodów w 
przeciąganiu liny i ujeżdżaniu banana w wodzie – zapraszamy na fotograficzną relację z witalnej części Festiwalu Energii 2008.

Wyniki

Klasa Omega:
I Pocztowski Bogusław, Pocztow-

ski Adam, Majcher Radosław
II Tomczyk Kazimierz, Rogulski Ka-

zimierz, Musiorski Dariusz
III Kaczmarek Konrad, Starczyk Da-

riusz, Jachymek Piotr
IV Nowotarski Wojciech, Głaz Mar-

cin, Jarosz Adam
V Andrzej i Emilia Chróst, Dulowski 

Robert, Dawid i Sebastian Cioł-
czyk

VI Jarzynka Janusz, Madej Marek, 
Jarzynka Artur

VII Żurawek Michał, Strzelec Piotr, 
Serafin Stanisław

VIII Mąka Dawid, Kita Andrzej, Macek 
Wiktor

Klasa OPTYMIST:

Grupa A
I Zuchowicz Anna
II Tomczyk Michał
III Okrzesik Magdalena
IV Mistarz Marlena

Grupa B
I  Gałązka Szymon
II  Chaberka Łukasz
III  Mach Mikołaj
IV  Mistarz Sylwia
V Smolik Marcin
VI Smolik Radosław

 Żeglarstwo to sport dla prawdziwych pasjonatów i sposób na życie, walka w klasie Omega była jednocześnie pojedynkiem przyjaciół

Zawody w klasie OPTYMISTJaworznicka „Jedenastka” zwycięsko dopływa do mety

Bogusław i Adam Pocztowscy i Adam Majcher  świętują zwycięstwo
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Wyniki II edycji 
9. Grand Prix 

w siatkówce plażowej

Kategoria kobiet:
1. miejsce Helena Jarosz,
Marta Kramarczyk 20 pkt
2. miejsce Magdalena Zawiślak, 
Barbara Łopacka 16 pkt
3. miejsce Klaudia Wiecheć,
Joanna Borończyk 14 pkt 

Kategoria mężczyzn:
1. miejsce Konrad Nieboj,
Paweł Lisowski 20 pkt
2. miejsce Dawid Pawlik,
Sławomir Bekier 16 pkt
3. miejsce Korneliusz Rembak, 
Mateusz Babiarz 14 pkt

Letnie 
Grand Prix 
w siatkówce 
plażowej
Czas Festiwalu Energii nie 
przeszkadzał bynajmniej 
siatkarzom, którzy  
o godzinie 10:00 rozpoczęli 
zmagania w drugiej edycji 
letniego Grand Prix.  
W porównaniu  
z ubiegłotygodniowymi 
rozgrywkami znacznie 
poprawiła się frekwencja 
wśród kobiet – na start 
zgłosiły się 4 pary żeńskie 
i zawody mogły być 
spokojnie rozegrane. 
Ostatecznie wśród pań 
wygrała para Helena Jarosz 
i Marta Kramarczyk.  
Budząca sporo emocji 
rywalizacja siatkarzy  
(a startowały aż 24 pary) 
przebiegła – okiem 
jaworznianina patrząc 
– bardzo udanie. W tym 
tygodniu w zawodach 
nie triumfowali już 

zawodnicy z pobliskich 
Mysłowic, lecz jaworzniccy 
siatkarze, rodem z MCKiS-
u Jaworzno – Konrad 
Nieboj i Paweł Lisowski. 
Tym samym reprezentanci 
naszego miasta znaleźli 
się bliżej awansu do finału 
zawodów. Jednak zanim 
impreza dotrze do fazy 
finałowej, to siatkarzy 
czekają jeszcze dwa 
turnieje eliminacyjne  
26 lipca i 2 sierpnia na 
Słupnej w Mysłowicach.

Sporo emocji przyniosły pozostałe dyscypliny przewidziane w programie części witalnej sobotniego wydarzenia. Wyścig na dętce, 
przejażdżka bananem być może dla niektórych kontrastują z zawodami w kajakarstwie czy w pływaniu, ale dostarczyły również 
pozytywnych okołosportowych wrażeń

Wyniki
Przeciąganie liny:

1. Zespół XXX
2. Zespół Jaworznicki WOPR
3. Zespół Sexi biceps

Wyścig kajakiem:

1   Paweł Żak
2   Piotr Dominik
3   Adrian Knapik

Rzut rzutką ratowniczą do celu:
1. Klaudia Wiechęć
2. Dominik Jakub
3. Kacper Biesiada

Najlepsi w pływaniu:
 I kategoria Kozina Sebastian
II kategoria Tomasz Kukielak
III kategoria Jacek Lustrzycki

Wyścig na dętkach:
1. Kacper Biesiaga
2. Sebastian Kozina
3. Dominik Woster

Przejażdżki na bananie można liczyć tylko poziomem śmiechu

Dziewczyny z Sexi biceps zajęły III miejsce

Skok na bungee dla ludzi o naprawdę o mocnych nerwach

Kajaki to stały punkt zawodów na Sosinie

Triumfatorami zawodów jest para Konrad Nieboj i Paweł Lisowski

PIerwsze dwie eliminacje w Jaworznie już zakończone. Walka o jak najlepszą pozycję przed zawodami w Mysłowicach była wyjątkowo zacięta
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36/f/07

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
III edycja – 26 lipca 2008 (sobota) – Mysłowice – kąpielisko „Słupna”

godz. 10.00 – początek gier kobiet i  mężczyzn
Zapisy  przyjmowane będą w dniu rozgrywania turniejów od godziny 9.00 do godziny 

9.45. Udział w turniejach eliminacyjnych – bezpłatny, turnieje odbywać się będą systemem 
„brazylijskim” dla 8 par męskich i żeńskich. W turniejach mogą uczestniczyć tylko zespoły 

nie mające punktów rankingowych w Mistrzostwach Śląska i Polski. W Grand Prix każdy 
zawodnik zdobywa punkty na swoje nazwisko, w związku z tym w kolejnym turnieju może 
grać z innym zawodnikiem.. Do turnieju finałowego Grand Prix awansuje 8 najlepszych par 
żeńskich i męskich, które na swoim koncie zgromadzą największą ilość punktów rankingo-
wych w eliminacjach. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zastrze-

ga 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!!!

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 – siatkówka, środa – koszy-
kówka/siatkówka/badminton, czwartek – piłka nożna, piątek – siatkówka
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 od godz..13.00, tylko osobiście 
za okazaniem legitymacji szkolnej, dla każdego uczestnika pamiątkowa, okolicznościowa 
koszulka, w której zawodnik ma obowiązek wystartować. Zapraszamy dzieci i młodzież do 
15 lat, dystanse 300m(2001 i młodsi), 400m(1999-2000), 800m(1997-1998), 1600m(1993-1996). 
Osobna klasyfikacja dziewcząt i chłopców, nagrody za miejsca I-III, wręczenie nagród ok. godz. 
18.30 po biegu 15 km. Do biegu 15 km – pocztą elektroniczną do dnia 31 lipca (www.sokol.jaw.
pl lub www.maratonypolskie.pl) – zgłoszeni w terminie otrzymają medal i okolicznościową 
koszulkę, biuro zawodów czynne od godz. 12.00. Serdecznie zapraszamy!!!

Informujemy mieszkańców i kierowców o utrudnieniach w ruchu podczas imprezy.
Zamknięcie ulic Mickiewicza, Farna w godz. 14.30-18.00.

Utrudnienia w ruchu na ulicach Grunwaldzka, Pocztowa, Św.Wojciecha, Jaworznicka, Sobie-
skiego, Wolności, Jaworowa, Królowej Jadwigi w godz. 15.00-18.00.

Dojazd i powrót z  Sosiny przez Górę Piachu i ul. Moździeżowców w godz. 16.00-18.00.

Stowarzyszenie Wspierania 
Rozwoju „Ex Animo” 
w wakacje działa ze 
zdwojoną mocą, raz po 
raz organizując wspaniałe 
imprezy dla dzieci  
i młodzieży, które zamiast 
nudzić się w domu, mają 
szansę na rozrywkę, 
spotkanie z rówieśnikami  
i oczywiście sport. 
Kolejnym pomysłem 
kreatywnych pań z „Ex 
animo” jest spartakiada 
– czyli impreza dla dzieci 
spod znaku rekreacyjnego 
sportu i ciekawych 
konkursów, nazwijmy 
umownie okołosportowych.

Jaworznickie Igrzyska Olimpijskie

W ubiegły piątek między godzi-
ną 10.00 a 12.00, plac przy ul. No-
sala był świadkiem tych swoistych 
miniigrzysk olimpijskich, zorga-
nizowanych z myślą o dzieciach 
i młodzieży z dzielnicy Podwale. 
Zmagań sportowych było wiele,  
a  kon k u renc je  w porów na n iu  
z tymi, które zazwyczaj odbywają 
się na igrzyskach, wydają się znacz-
nie przy jemniejsze i ciekawsze. 
Młodzi zawodnicy mogli rywali-
zować w takich konkurencjach jak 
„kręć z hipciem” (kręcenie hula-
hoopem na czas), skok kangura 
(skok w dal), dotknij chmurki (skok 
wzw yż), rzut pi łką, rzut r ingo. 
Nie zabrakło również „wesołego 
jabłuszka” jednego z najtrudniej-
szych sportów jeśli chodzi o zręcz-
ność, czyli zjadania jabłka zawie-
szonego na nitce – na czas. 

Kolejnymi ciekawymi dyscypli-
nami był bieg z balonem oraz skok 
w workach na czas. Zaintereso-
wanie udziałem w tych lokalnych 
igrzyskach olimpijskich rosło z mi-
nuty na minutę, motywacja by wy-
grać nie była jednak celem samym 
w sobie. Najważniejsza bowiem 

była wspaniała wspólna zabawa. 
Zgodnie z t radycją ol impijską , 
igrzyska zakończyły się wspólnym 
przemarszem dookoła „stadionu” 
za młodymi olimpijczykami, nio-

sącymi proporzec oraz zapalonym 
zniczem olimpijskim. 

Spartakiadę prowadziły wesołe 
i sympatyczne Greczynki pocho-
dzenia polskiego: Magdalena Ka-
wala oraz pedagodzy uliczni: mgr 
Wioletta Wójcicka i Anna Hernas. 
Patronat nad przebiegiem igrzysk 
sprawowała pani kierownik Kata-
rzyna Kotulska.

Ważne! Mimo iż igrzyska od-
by wają się zw yk le co 4 lata , to 
prawdopodobnie (jeśli tylko po-
goda dopisze) w ten piątek na tere-
nach Szkoły Podstawowej nr 1 na 
OTK odbędzie się kolejna edycja 
miniolimpiady! Wspólna zabawa 
rozpocznie się równo o godzinie 
10.00. Zapraszamy!

K.repeć

... to każdy uczestnik dawał z siebie wszystko

Mimo że w Spartakiadzie chodziło o dobrą zabawę a nie o zwycięstwo,

Rzut ringo wymagał wielkiej dokładności

Spartakiada się udała – radość i zadowolenie wśród młodych uczestników

Tę dyscyplinę wszyscy startujący 
zapamiętają na długo

Skaczemy w worku – po medal



15Co tydzień nr 30/878
23 lipca 2008 roku
Miasto Jaworzno Nie tylko reklama

25 lat STK – rok jubileuszowy (cz. 5)

Nasi artyści

Twórczość

Stowarzyszenie Twórców 
Kultury w Jaworznie od 
początku swojego istnienia 
jak magnes przyciągało 
do siebie twórców, 
zarówno początkujących 
jak posiadających już duży 
dorobek artystyczny lub 
literacki. Niektórzy wnosili 
również ogromny zapał do 
pracy organizacyjnej. 

Jedną z najbardziej prężnych 
członkiń RSTK – STK okazała się 
pani Alicja Dudek – znana dobrze 
w Jaworznie ze swojej działalności 
społecznej (Klub Nauczycielski, Liga 
Kobiet, TPD, ZHP) oraz twórczości 
poetyckiej. Od lat uczestniczy w pra-
cy zarządu stowarzyszenia, a nawet 
wychodzi poza jego ramy, przenosząc 
swoją pasję literacką na środowiska 
przedszkolne i szkolne.

Pani Alicja Dudek 
tworzy poezję bardzo 
osobistą, odwołującą się 
do nieprzemijających 
wartości humanistycznych. 
Tematyką jej wierszy 
jest miłość, zachwyt nad 
pięknem przyrody, refleksja 
nad przemijającym czasem, 
oczekiwanie na małą chwilę 
szczęścia. 

W jej wierszach każdy odnaj-
dzie odrobinę własnych przeżyć 
i uczuć. Swoją twórczość prezen-
towała na łamach prasy lokalnej: 
„Gwarek”, „Jaworzno 2000”, „Co 
tydzień”, „Tydzień w Jaworznie” 
oraz w czasopismach innych re-
g ionów: „Twórczość Robot ni-
ków”, „Własnym Głosem”, „Bez 
Przysłony”, „Kurier Kowarski”, 
„Trybuna Śląska” i „Braterstwo”,  
a także w Polskim Radiu Katowice. 
Wiersze Alicji Dudek ukazywały się 
w arkuszach i zbiorkach poetyckich: 
„Pomiędzy szybami”, „Wspomnie-
nia wigilijne”, „Ref leksje letnie”, 
„Koncerty w Wygiełzowie”, „Liście 
na Wietrze”. Autorka chętnie brała 
udział w rozlicznych konkursach 
poetyckich. Była laureatką wielu na-
gród i wyróżnień. Do niektórych jej 
wierszy skomponowano muzykę. W 
1989 roku ukazał się szkic profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Zbi-
gniewa Siatkowskiego pt. „Przeciw 
ościeniowi” na temat jej wiersza 
zatytułowanego „Przebacz”. 

Jolanta Hałas M.

PRZEBACZ
Ptaków nie wiń za śpiew
Kwiatu jaśminu za woń
Słońca za złoty blask
Za cień gałęzi drzew
Uczuć za siłę, moc
Burzy za grom i gniew
Szczęśliwych –
 Za ich śmiech
Za miłość –
 Mnie.

LIST
Może kiedyś
nadejdzie
list spóźniony,
na którym znaczek
sercem nalepiony,
a treść ufnością 
 pisana...
za późno, za długo
na niego czekałam. 
Listonosz nie znajdzie 
już adresata,
cóż – szkoda i żal 
dla piszącego 
– większa strata.

JEDNO
Oddaleni od siebie
jednocześnie bliscy
zawsze jesteśmy
w miłości samotni,
bo choć dwoje
w jednym
lecz wciąż
niemożliwym,
by myśl była

j e d n a
choć ciała, 
to jedno.

CO ZOSTAŁO
Co zostało po tobie Mamo ?
 – wytarta torebka
 od szorstkich rąk
 – zaplątany w kołnierzu 
 siwy włos
 – słowa na skrawku
 nie spalonego listu.
Wtulam twarz w Twój szal
 Tam – nikły zapach Twój
Wraca do mnie miłość Twa
 w kilku drobiazgach 
 wspomnienie dziecięcych
w szczęściu lat.

PYTASZ
Pytasz kiedy wrócę
Zapukam do drzwi
Zdejmę płaszcz
A wieszak wyciągnie 
Do niego ramiona

Gdy wrócę
Położę białe stokrotki
Ty przytulisz je do ust
I stłumisz pytanie
Czy odejdę 
Czy zostanę
Na czas zamknięty w zegarze

Któż odpowie
Może stokrotka
Może wahadło
Zatrzymane w biegu.

Klub „Relaks”  
i Stowarzyszenie Twórców 
Kultury w Jaworznie 
zapraszają do wzięcia 
udziału w konkursie  
„O Złotą Lirę”.

Konkurs organizowany pod pa-
tronatem Miejskiego Centrum Kul-
tury i Sportu ma charakter otwarty, 
mogą w nim wziąć udział osoby bez 
ograniczenia wiekowego. Uczestnicy 
powinni nadesłać do Klubu „Relaks” 
lub MCKiS dwa wiersze o dowolnej 
tematyce, z zastrzeżeniem, że utwory 
nie mogą być wcześniej publikowane 
ani nagradzane w innych konkur-
sach. Prace będą oceniane w dwóch 
kategoriach: młodzież szkół średnich 
i dorośli.

Termin nadsyłania prac upływa  
10 września br. Ogłoszenie wyników  
i wręczenie nagród nastąpi 26 wrze-
śnia br. o godz. 17.00 w klubie „Re-
laks” przy ul. Szczakowskiej 35.

Szczegółowych informacji doty-
czących konkursu udziela Klub „Re-
laks” w Jaworznie, tel. 32/616-80-86 
lub Stowarzyszenie Twórców Kultury 
tel. 0-32 751-78-47. Regulamin kon-
kursu jest również dostępny na stro-
nie internetowej www.jaw.pl.

(IW)

Termin składania wniosków do kon-
kursu na najlepszego jaworznickiego 
maturzystę „Talent i Praca” upłynął 
we wtorek, 15 lipca. W redakcji „Ct”, 
gdzie przyjmowaliśmy wnioski zgło-
szono czterech kandydatów do na-
grody. W tym roku uczniowie będą 
się ubiegać o kwotą 2 tys. zł i medal. 
Jury nagrodzi najlepszego maturzy-
stę z dziedziny humanistycznej i hi-
storyczno – społecznej oraz z przed-
miotów matematyczno – fizycznych 
łącznie z zawodowymi.

(as)

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu poetyckiego, 
organizowanego pod patronatem MCKiS

O Złotą Lirę
Nazwa konkursu: „O Złotą Lirę”
Organizator: Klub „Relaks” i Sto-
warzyszenie Twórców Kultur y  
w Jaworznie 
Termin zgłoszenia: 10.09.2008 r.
Regulamin:
l. Organizatorem konkursu jest 

Klub „Relaks’’ i Stowarzyszenie 
Twórców Kultury w Jaworznie pod 
patronatem Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie.

2. Konkurs ma charakter otwarty, 
mogą w nim wziąć udział osoby 
bez ograniczenia wiekowego. 
Prace oceniane będą w dwóch 
kategoriach:

A – młodzież szkół średnich, 
B – dorośli.

3. Tematyka utworów dowolna.
4. Dwa wiersze należy nadesłać  

w trzech egzemplarzach, w ma-
szynopisie.

5. Pod każdym utworem należy 
zamieścić godło oraz kategorię 
wiekową odpowiednio: A lub B

6. Do nadesłanych prac należy 
dołączyć zaklejoną kopertę, opi-
saną godłem zawierającą: imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, 
telefon. Uczniowie szkół dodatko-
wo nazwę szkoły i klasę. Prosimy 

o zamieszczenie czytelnie podpi-
sanej formuły: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez organizatorów 
konkursu „O Złotą Lirę”.

7. Termin nadsyłania prac do 
10.09.2008 r na adres: Klub „Re-
laks’’ ul. Szczakowska 35 43-600 
Jaworzno lub Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu ul. Adama Mic-
kiewicza 2 43-600 Jaworzno  
z dopiskiem „O Złotą Lirę”

8. Nie należy przesyłać utworów 
wcześniej publikowanych i nagra-
dzanych w innych konkursach.

9. Decyzje jury są ostateczne.
l0. Ogłoszenie wyników i wręczenie 

nagród nastąpi 26.09.2008 r. o godz. 
17.00 w klubie „Relaks” w Jaworznie 
przy ul. Szczakowskiej 35.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do publikacji nadesłanych 
prac w wydawnictwach związa-
nych z konkursem, bez gratyfika-
cji pieniężnych dla ich autorów.

Szczegółowych informacji dotyczą-
cych konkursu udziela: Klub „Re-
laks” w Jaworznie, tel. 32/616-80-86 
lub Stowarzyszenie Twórców Kultury 
tel. 0-32 751-78-47

Konkurs „Talent i Praca”

Regulamin konkursu

W poniedziałek  
w Ciężkowicach rozpoczęła 
się trzytygodniowa 
zorganizowana forma 
wypoczynku pod 
nazwą „Wagabunda”, 
przygotowana wspólnie 
przez kluby LKS 
„Ciężkowianka” i „Wega” 
MCKiS. Gośćmi specjalnymi 
pierwszego dnia byli 
zawodnicy (aktualni 
mistrzowie Polski) z klubu 
Tytan MCKiS Jaworzno. 

W ramach pokazu specjalnego, 
zorganizowanego przez Marcina 
Orła, odbył się 6-rundowy poje-
dynek w siłowaniu na prawą rękę 
pom ięd z y Ma rc i nem Molend ą  
(4. miejsce na Mistrzostwach Świa-
ta) i Natanem Kajdasem (4. miejsce 
na Mistrzostwach Europy). Walkę 
sędziował Damian Kotlarz. Starcie 
wygrał Marcin Molenda z wyni-
kiem 5-1 po ciężkiej rywalizacji. Po 
pokazie wszyscy uczestnicy mogli 
porozmawiać z zawodnikami i spró-
bować swoich sił przy stole. Odbył 
się również turniej w „piłkarzyki” 
(zwyciężyli Kamil Dzieciątko wraz 
z Damianem Ciołczykiem) oraz 
turniej w siłowaniu na rękę (wygrał 
Sebastian Ciołczyk). Przedsięwzię-
cie współfinansowane jest z budżetu 
miasta Jaworzna. Wsparcia udzieliła 

Uczestnicy mistrzostw Europy i świata w siłowaniu na rękę w „Wedze”

Wagabunda w Ciężkowicach

też Fundacja „Energetyka na Rzecz 
Polski Południowej”. Młodzi ludzie 
regenerowali siły po pełnym emocji 

dniu pieczonymi ziemniakami oraz 
pączkami. 

WanDa cIołczyK

Pojedynki z mistrzami cieszyły się dużą popularnością
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Miasto JaworznoReklama

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

Salon:
 poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00, sobota 10:00 – 14:00
 Jaworzno ul. Grunwaldzka 2; tel. (032) 614 22 22

603/D/08

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)

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

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
85/07

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

83/07

81/07

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. 

84/07

STOMATOLODZY

86/07

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
88/07

ORTOPEDZI
95/07

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.
90/07

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

89/07

CHIRURDZY

93/07

OPTYCY

87/07

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

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

rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

91/07

PEDIATRZY

92/07

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci

WIZYTY DOMOWE tel. 0 608 434 877

97/07

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.
90/07

INNE

Spotkanie Grupy 
Wsparcia 

dla opiekunów chorych na chorobę Alzheimera 
odbywają się w każdy ostatni poniedziałek 

miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00 
w Dziennym Domu Opieki Społecznej nr 1 

w Jaworznie 
ul. Grunwaldzka 183 (dawne przedszkole) 

Kontakt telefoniczny: 0 698 688 307
ogłoszenie bezpłatne

98/07

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

96/07

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

92/07

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.

686/d/08

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!
W mieście rozpoczęły się 
planowane profilaktyczne 
badania mammograficzne 
dla kobiet od 50 - 69 roku ży-
cia. Nowoczesny mammobus 
zaparkował przy hali wido-
wiskowo-sportowej od ulicy 
Farnej. 

Badania nie mogły dojść 
wcześniej do skutku z powodu 
awarii mammobusu. Dziennie 

przebadanych zostanie nawet 
80 jaworznianek. Badania po-
trwają do 25 lipca. Zaintereso-
wanie badaniami jest bardzo 
duże stąd miasto podjęło sta-
rania o kolejny termin badań, 
również bezpłatnych. Rozmo-
wy w tej sprawie prowadzone 
są z Instytutem Onkologii 
w Gliwicach. 

IW

Mammobus już naprawiony. Badania 
potrwają tylko do piątku

Badania 
mammograficzne 
rozpoczęte
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Miasto JaworznoDzielnicowy kalejdoskop
NASZE MIASTO

Zdając sobie 
sprawę, że może to 
w pewien sposób 
dezorganizować 
kierowców oraz 
powodować 
niepotrzebne 
frustracje, wspólnie 
z Miejskim Zakładem 
Drogowym 
oraz Miejskim 
Przedsiębiorstwem 
Wodociągów 
i Kanalizacji 
opracowaliśmy 
mapę, która powinna 
ułatwić komunikację 
w naszym mieście. 
Zaznaczono na niej 
te punkty, w których 
prowadzone są, bądź 
będą prowadzone 
prace drogowe, 
powodujące 
utrudnienia  
w ruchu. 

Ul. Sławkowska 
Od 7 lipca br. rozpoczęła 

się przebudowa sieci wodno-
kanalizacyjnej. Ulica Sław-
kowska została zamknięta 
dla ruchu samochodowego. 
Dojazd tylko dla mieszkań-
ców i służb mundurowych. 
Objazd zorganizowany jest 
przez ul. Krótką, która na ten 
czas stała się drogą jednokie-
runkową. Ulicą tą odbywa się 
również przejazd autobusów 
komunikacji miejskiej, dla-
tego obowiązuje tam bez-
względny zakaz zatrzymywa-
nia się. Prace te, prowadzone 
przez MPWiK, potrwają do 31 
sierpnia. Następnie MZDiM 
przystąpi do przebudow y 
chodników oraz nawierzchni. 
Kompleksowy remont drogi 
powinien zakończyć się pod 
koniec listopada bieżącego 
roku.

Ul. Żółkiewskiego
Na odcinku od skrzyżowania 

z ul. Wandy do skrzyżowania 
z ul. Kopernika prowadzone 
są prace związane z wymia-
ną sieci ciepłowniczej. Kolej-
ny etap odbywać się będzie od  
ul. Kopernika do skrzyżowania 
z ul. Świstackiego.  W związ-
ku z tą inwestycją zamknięty 
został odcinek ul. Obr. Poczty 
Gdańskiej – od Domu Pomocy 

Mapa utrudnień  
w ruchu dla kierowców

Lato to z oczywistych względów ulubiony okres dla drogowców do przeprowadzania wszelkich remontów, przebudów, 
przewiertów, wymian sieci wodociągowych itp. Tym samym to szczególnie gorący okres dla kierowców

Społecznej do skrzyżowania  
z ul. Żółkiewskiego. Zakończe-
nie całej inwestycji wykonawca 
przewiduje na koniec lipca tego 
roku.

Ul. Krakusa 
Rozpoczyna się remont na-

wierzchni, z nowej, o dł. 230 

m, mieszkańcy będą mogli ko-
rzystać początkiem września.  
Z uwagi na biegnący pod drogą 
gazociąg, część nawierzchni 
zostanie wykonana z kostki 
brukowej, a na pozostałej czę-
ści położony zostanie asfalt. 

Ul. Koniówki 
i ul. Lipinka 

Wykonano ważny etap 
dla budowy kanalizacji sa-
nitarnej w ul. Lipinka i ul. 

Koniówki. 10 lipca powstała  
sieć kana l izacy jna , k tóra 
zosta ła połączona bezw y-
kopowo z kolektorem ście-
kowym biegnącym wzdłuż  
ul. Sulińskiego.

– Rury kamionkowe, które 
osadzone zostały w sposób 
pneumatyczny pod jezdnią, 

tak, aby nie naruszały jej 
obecnego stanu, mają zapew-
nić odbiór płynnych nieczy-
stości z nowo wybudowanej 
kanalizacji i transportować 
ścieki kolektorem o większej 
średnicy wprost do oczysz-
czalni – wyjaśnia Sławomir 
Grucel z MPWiK.

Całość zadania, którego 
celem jest uporząd kowa-
nie gospodark i ściekowej  
w ulicach oraz poprawienie 

stanu sanitarnego dzielnicy, 
rozpoczęła się początkiem 
czerwca. Po jego zakończeniu 
sieć kanalizacyjna w mieście 
wydłuży się o 1000 m, stwa-
rzając możliwość podłącze-
nia do sieci kanalizacyjnej  
i korzystania z niej prawie 
250 mieszkańcom.

Ul. Kruka 
Trwa remont nawierzch-

ni, dojazd do posesji zapew-
niony.

Ul. Miodowa 
Przebudowa istniejącego 

wodociągu w uporządkowany 
rurociąg uliczny. Planowany 
zakres prac zostanie wykona-
ny jedną z metod bezwykopo-
wych, co automatycznie spo-
woduje mniejszą ingerencję 

w pas jezdni. Jednakże pewne 
utrudnienia mogą wystąpić 
na łączniku ul. Miodowej  
z ul. Chropaczówka. Droga 
będzie przejezdna.

Ul. św. Wojciecha
Trwa remont nawierzchni, 

tutaj możemy się spodziewać 

największych utrudnień – od 
skrzyżowania z ul. Północną 
do posesji nr 87. Wykonawcy 
mają obowiązek zapewnienia 
mieszkańcom dojazdu do 
prywatnych posesji.

Ul. Wiosny Ludów
Kontynuacja prac prowa-

dzonych na ulicy Baranow-
skiego. Ich zakres obejmuje 
wycinkę zniszczonych frag-
mentów jezdni i ułożenie no-

wej nawierzchni asfaltowej, 
łącznie 1400 m2. Największe 
utrudnienia w ruchu spo-
dziewane są na odcinku od 
początku zwartej zabudowy 
w kierunku zakładu „PERI”.

Ul. Traugutta
Trwa remont nawierzch-

ni, dojazd do posesji zapew-
niony.

Ul. Baranowskiego
Prace remontowe prowa-

dzone przez Miejski Zakład 
Drogowy.

Ul. Towarowa
Ut r ud n ie n i a  w  r uc hu 

spowodowane budową Tra-
sy Śródmiejskiej, ulica za-
mknięta od skrzyżowania  
z ul. Kolejową.

Ul. Kolejowa 
Utrudnienia w ruchu spo-

wodowa ne budową Trasy 
Śródmiejskiej, zastosowanie 
sygna l izac ji  św iet lnej do 
wa had łowego k ierowania 
ruchem.

Ul. Mostowa
Ut r ud n ie n i a  w  r uc hu 

spowodowane budową Tra-
sy Śródmiejskiej, trwa re-
mont wiaduktu, który po-
tr wa prawdopodobnie do 
20 lipca.

Uzbrojenie terenu pod 
budownictwo JTBS – budowa 
infrastruktury technicznej 
dla nowo powstałych lokali 
mieszkaniowych Jaworznic-
kiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego. Kanali-
zacja sanitarna, grawitacyjna 
i ciśnieniowa wraz z prze-
pompownią ścieków oraz 
budowa rurociągu. Obecnie 
pozostał ok. 150 m odcinek, 
k tór y  moż e  w p ł y wać na 
utrudnienia w ruchu drogo-
wym w ul. Obrońców Poczty 
Gdańskiej. Prace będą pro-
wadzone jedną stroną jezdni 
( lewą). Druga pozostanie 
przejezdna.

Przerzut ścieków  
ze zlewni Szczakowa  

do zlewni oczyszczalni 
Jeleń Dąb 

Prace rozpoczną się przy 
p r z e j e ź d z i e  k o l e j o w y m  
w ul. Batorego. Wykop bę-
dzie prowadzony w kierun-
ku wiaduktu, jedną poło-
wą jezdni. Przebudowywa-
ny także będzie wodociąg  
w ul. Pasternik oraz ul. Koń-
cowej. Ograniczenia w ru-
chu mogą wystąpić także na 
wjeździe do ul. Dąbrowskie-
go. W późniejszym terminie 
prace przy starym przejeź-
dzie kolejowym w ul. Szcza-
kowskiej.

1 – ul. Sławkowska, 2 – ul. Żółkiewskiego, 3 – ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, 4 – ul. Krakusa, 5 – ul. Koniówki 
i Lipinka, 6 – ul. Kruka, 7 – ul. św. Wojciecha, 8 – ul. Traugutta, 9 – ul. Baranowskiego, 10 – ul. Wiosny Ludów, 
11 – ul. Towarowa, 12 – ul. Kolejowa, 13 – ul. Mostowa, 14 – ul. Miodowa, 15 – ul. Batorego, Pasternik, Końcowa, 
Dąbrowskiego, Szczakowska  
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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

DŁUGOSZYN

OS. AWARYJNE

SZCZAKOWA

OTK

JELEń

Skałka już wybrukowana
Pracownicy Miejskiego Zakładu 
Drogowego zakończyli remont  
ul. Skałka w osiedlu Długoszyn. 
Na blisko 240-metrowym odcin-
ku drogi, która jeszcze niedawno 
posiadała nawierzchnię gruntową, 
pojawiła się kostka brukowa i nowe 
chodniki. Na ulicy trwają jeszcze 
drobne prace w ykończeniowe, 
które wykonywane są ze środków 
zaoszczędzonych podczas realizo-
wania tej inwestycji.

Dzięki temu, że podczas prac 
drogowcy nie napotkali na żadne 
przeszkody, roboty trwały niespełna  
12 tygodni, choć zakres inwestycji 
wcale nie był mały. Na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Widokową do skrzy-
żowania z ul. Chmielną wybrukowano 
nawierzchnię drogi, ułożono nowe 
chodniki oraz wjazdy do posesji. 

– To jedna z sześciu dróg grun-
towych, które w ciągu tego roku zo-

Można tu znaleźć wszelkie części karoserii samochodowej,  
o każdej porze roku. Kiedy przejeżdżaliśmy tędy pół roku temu, 
widok był dokładnie taki sam. Co sprawia, że kierowcy tak chętnie 
pozbywają się tutaj „zbędnego balastu”?

Jeśli w tym miejscu na Dąbrowszczaków jest jakaś ścieżka 
rowerowa, to z tego znaku zasłoniętego przez żywopłot na pewno 
się tego nie dowiemy. Jedynie ten stopu jest jeszcze jako tako 
widoczny. Dlatego radzimy kierowcom, aby zachowali należytą 
ostrożność

Ulubione miejsce

Zachowaj ostrożność!

staną kompleksowo przebudowane 
– mówi Sebastian Kuś, rzecznik 
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. 
– W trakcie realizacji zadania udało 
się zaoszczędzić część środków, co 
pozwoliło nam rozszerzyć nieco za-
kres prac. Wykonaliśmy dodatkowo 
skrzyżowanie z ul. Chmielną, uło-
żono tam krawężniki i nawierzchnię  
z kostki brukowej, oraz utwardzi-
liśmy końcowy, ok. 120-metrowy, 
odcinek ul. Skałka. 

Po zakończeniu prac na ul. Skał-
ka pracownicy Miejskiego Zakła-
du Drogowego przeniosą się na  
ul. Krakusa, gdzie kontynuowana 
będzie inwestycja rozpoczęta już 
w roku ubiegłym. W ogłoszonym 
przetargu ul. Skałka i ul. Krakusa 
stanowiły jeden pakiet. Miejski 
Zakład Drogowy zobowiązał się 
przeprowadzić oba zada nia za  
518 623,51 zł brutto.

Przechodzący tym chodnikiem obok 
bloków przy Krasickiego 1-3 mają 
zapewniony zimny prysznic. Woda 
z rynny nie wypływa bowiem dołem, 
tak jak powinna, ale przez dziurkę 
powyżej. 

Ciśnienie jest na tyle duże, że stru-
mień sięga samego środka chodnika. 
Hipotez co do przyczyny tego stanu 
jest kilka. Być może administrator 
budynku niewystarczająco zadbał 
o swoje mienie, a być może jest to 
zwykły chuligański wybryk, być 
może również ktoś przebił po prostu 
rynnę, aby spuścić nagromadzoną 
wodę, która nie mogła się przedostać 
przez zatkany otwór. To tylko hipo-
tezy, natomiast pewne jest, że spacer 
w tym miejscu nikomu nie „uszedł 
na sucho”.

Jak widać, niekiedy, aby nastąpiła 
nawet subtelna zmiana, musi za-
działać silny bodziec. Na tym słupie  
w Szczakowej wisiała kiedyś taka sama 
tabliczka, z tą różnicą, że poprzednia 
była mocno pogięta i ciężko było z niej 
odczytać jakąkolwiek informację. 

Ta nowa (w) prostej linii wskazuje 
kierunek na Sosinę. Pod spodem wisi 
plakat z informacją o jednej z najwięk-

szych imprez, w jakiej jaworznianie  
(i nie tylko) mieli okazję uczestniczyć, 
czyli Festiwalu Energii. Wszystko po 
to, aby każdy chętny trafił bez pro-
blemu, wszak Sosina w centrum nie 
leży, znaki jak najbardziej na miejscu. 
Ale wszyscy, którzy chcieli tam trafić 
wcześniej, a zdarzyło się, że drogi nie 
znali, musieli w tym miejscu pytać 
przechodniów.

Kierowcy jadący z lub w stronę 
Chełmka, przejeżdżający przez 
Jeleń Dąb muszą uważać przy 
moście nad Byczynką, ponieważ 
ruch w tym miejscu, na 
niewielkim co prawda odcinku, 
odbywa się jednym pasem 
jezdni. Mocno już nadwyrężona 
barierka wymagała wymiany

Ten kontener na Dąbrowszczaków stał się chyba 
ulubionym miejscem dla wszystkich, którym nie 
po drodze do zakładów złomujących samochodyZimny prysznic z rynny

Silny bodziec Uwaga  
na moście
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Lipiec w Bibliotece:
Oddział dla Dzieci i Młodzieży 

 wakacje 2008

BIBLIOWAKACJE
„LITERACKO-FILMOWA WĘDRÓWKA 

PO ŚWIECIE”

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 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

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

58/07

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

156/06

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

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

44/07

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

741/D/08

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

488/D/08

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

489/D/08

Sprzedam mieszkanie 60m2, 
Os. Gigant. Tel. 0 885 753 679

11/07 

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

19/07

Kupię małe mieszkanie 
tel. 0 694 261 563

609/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 zadbany ogródek dział-
kowy na Warpiu tel. 0 606 809 020 
po godz. 16.00

727/D/08

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

55/07

Sprzedam 31 m2 Skałka 
tel. 0 502 657 246

658/D/08

Sprzedam mieszkanie 51 m2 własno-
ściowe na Podwalu tel. 0 606 809 020 
po godz. 16.00

727/D/08

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 
(parter + ogródek) Podłęże 
tel. 0 692 545 378

733/D/08

Garaż do wynajęcia blisko Kościoła 
Centrum tel. 0 793 43 33 77

739/D/08

Sprzedam mieszkanie – Centrum 
pokój + kuchnia tel. 0 609 915 150,  
0 601 546 932 po 16.00

736/D/08

Sprzedam działkę 1280 m2 przy 
planowanej obwodnicy (Dąbrowa 
Narodowa) tel. 0 501 47 19 28

745/D/08

Atrakcyjny lokal 30 m2 sprzedam lub 
wynajmę. Dwie części – sklep/ usługi 
+ kiosk. Osiedle Stałe 
tel. 0 601 819 433

738/D/08

Sprzedam dom Pszczelnik 520 tys, 
tel. 0 508 144 200

106/F/07

Wynajmę magazyny pod każdą dzia-
łalność tel. 0 604 28 28 70

107/07

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

59/07

Przyjmę mechanika 
tel. 0 504 226 620

656/D/08

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

70/06

Zatrudnię do suchych tynków 
tel. 032/ 616 88 56

43/07

Skład budowlany zatrudni przedsta-
wiciela handlowego 
tel. 0 604 28 28 70

107/07

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

Zatrudnię ekspedientkę 
tel. 032/ 616 38 26

51/07

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

10/07

Solidną, doświadczoną – sklep 
spożywczy RETURN Podłęże 
tel. 032/ 751 23 43 do 16.00

758//08

Zatrudnię mechanika maszyn 
budowlanych. 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

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

Zatrudnię kierowcę kat. C+E z 
doświadczeniem na wywrotkach 
z Jaworzna lub okolic tel. 0 508 
396 126

639/D/08

Firma Omega 1 zatrudni pracowni-
ków ogólnobudowlanych murarzy, 
malarzy, pracowników do dociepleń 
tel. 0 509 453 870

105/F/07

Firma zatrudni kierowcę z doświad-
czeniem (branża meblowa) tel. 0 
502 325 182

725/D/08

Biuro Podatkowe zatrudni księgową 
do prowadzenia uproszczonej księgo-
wości firm. Preferowane doświadcze-
nie w pracy o podobnym charakterze. 
Tel. 032/ 753 91 45-47

726/D/08

Księgową z doświadczeniem, han-
dlowców Zabierzów 1500 zł netto + 
prowizje, montażystów Systemów 
Alarmowych 2000zł netto. Doku-
menty proszę przesyłać na adres 
tomasz.kot@sos-ochrona.pl tel. 0 
660 716 892, 012/ 258 07 90

735/D/08

MAGAZYN firma budowlana Mysło-
wice tel. 0 606 816 500

737/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

657/D/08

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

192/04

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

659/D/08

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

62/07

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

62/07

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

70/07

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

12/07

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

12/07

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

39/07

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

71/07

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

71/07

Wycinka drzew tel. 0 668 144 766
63/07

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

71/07

Kafelkowanie tel. 032/ 615 63 88
742/D/08

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

12/07

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

194/D/08

Demontaż azbestu, wykonywanie 
wszelkich pokryć dachowych 
tel. 0 662 016 559

104/F/07

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

660/D/08

Transport tel. 0 502 150 710
539/D/08

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

71/07

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

Blacharstwo, dekarstwo 
tel. 0 692 619 959

601/D/08

Usługi koparko – ładowarką brukar-
skie tel. 0 600 68 20 40

634/D/08

Schody, parkiety tel. 032/ 615 63 88
655/D/08

FOTOGRAFIA ŚLUBNA plener, 
studio, reportaż Foto-Trendy Piłsud-
skiego 23 tel. 0 664 948 723 
www.foto-trendy.pl

102/07

Przeróbki krawieckie w pełnym zakre-
sie DORAK COLLECTION Chrzanów 
ul. Krakowska 16 tel. 032/ 623 60 63 
czynne: pon.-pt 10-17, sobota 9-14

728/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, 
0505 254 985

661/D/08

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

662/D/08

Opel Corsa 1,4, 1997r, sprzedam 
tel. 0 500 199 610

667/D/08

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

662/D/08

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

663/D/08

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

661/D/08

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

663/D/08

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

148/02

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

83/06

Złomowanie samochodów 
tel. 0 509 303 507

681/D/08

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

664/D/08

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

665/D/08

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

14/06

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

48/07

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

48/07

Astra Combi 1997r. Tel. 502 150 710
539/D/08

Sprzedam CC 700, 1993r, cena 2000, 
tel. 0 888 121 498

748/D/08

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

22/07

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

551/D/08

Sprzedam używane ubraniowe 
szafko metalowe 
tel. 0 663 884 991

526/D/08

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

41/07

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

101/07

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

68/07

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

JĘZYKI OBCE
TŁUMACZENIA ANGIELSKO- POL-
SKIE! Ceny konkurencyjne 
tel. 032/ 744 47 52, 0 692 223 739

635/D/08

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

25/05

„SEB GAZ” szybka dostawa 
gazu w butlach 11 kg promocja 
45 zł. Tel. 0 696 675 251, 
032/ 616 17 19

108/07

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

Apartament w Bułgarii! Obok Sło-
necznego Brzegu 100 m od morza. 
Termin od 23.08.08r – 15.09.08r. 
150 zł/ doba tel. 0 606 822 192

734/D/08

Oddam pieska w dobre ręce (szcze-
niaczek 6- miesięczny) , pianino 
tel. 0 888 80 33 69

bezpł

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

bezp

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

bezp

Zaopiekuję się dzieckiem 
tel. 0 511 212 109

bezp

Zaopiekuję się dzieckiem po południu 
tel. 0 887 789 771

bezpł

TAXI
TAXI!!! 0 601 431 749

458/D/08

Plan działalności placówek środowiskowych MCKiS 
w ramach akcji „LATO W MIEŚCIE” 2008 r.

25 lipca godz. 21.30 – parking przed Halą Widowiskowo - Sportową Kino Letnie - Komedia 
romantyczna „SCOOP” 

27 lipca Park Lotników Os Stałe Festyn Rodzinny. Występ zespołów artystycznych działających 
przy Miejskim Centrum Kultury i Sportu - Dom Kultury Jeleń.

5 sierpnia godz. 11.00 – Dom Kultury Szczakowa
 godz. 16.00 – Parking przed halą MCKiS ul. Grunwaldzka 80 Spektakl dla dzieci 

„Szewc Kopytko i kaczor Kwak” wg Kornela Makuszyńskiego w wykonaniu Teatru 
Małego z Łodzi. Wstęp wolny.

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

– hafciarskie. godz. 13.00 - Zajęcia kulinarne. godz. 15.00 - Rozgrywki i zabawy 
świetlicowe.

24,31 lipca godz. 9.00 - Zajęcia rekreacyjno-sportowe w plenerze. godz. 10.00 - Szkółka 
czytelnicza. godz. 12.00 - Zajęcia taneczne. godz. 15.00 - Bliżej przyrody – spacer 
po okolicy.

25 lipca  godz. 10.00 - Zajęcia dziennikarskie. godz. 13.00 - Klub Obieżyświata – podróże po 
kontynentach. godz. 15.00 - Popołudnie z filmem.

26 lipca godz. 9.00 - Kółko florystyczne godz. 11.00 - Gry i zabawy stolikowe. Krzyżówki i 
łamigłówki.

28 lipca  godz. 10.00 - Poznajemy techniki malarskie -zajęcia plastyczne z artystą malarzem. 
godz. 13.00 - Rytmy i rymy – zajęcia muzyczne.godz. 15.00 - Zabawy podwórkowe- 
zajęcia ruchowe.

27 lipca godz. 14.00-19.00 Festyn rodzinny organizowany w Osiedlu Stałym. Tańczymy, 
śpiewamy i bawimy innych.

29 lipca godz. 9.00 - Wyjazd do kina. Zajęcia rekreacyjno sportowe w plenerze. godz. 15.00 
- Gra w scrabble i uno.

Dom Kultury „Szczakowa”
Poniedziałki godz. 9.00 - Zajęcia plastyczno-ceramiczne
Wtorki godz. 9.00 - Zajęcia plastyczno –ceramiczne godz. 16.00 - Warsztaty w Studio 

Piosenki
Środy godz. 9.00 - Warsztaty witrażowe godz. 10.00 - Warsztaty w Studio Piosenki
Czwartki godz. 9.00 - Warsztaty dekoracji wnętrz Zajęcia ceramiczne godz. 16.00 - Studio 

Piosenki
Piątki godz. 15.00 - Warsztaty dekoracji wnętrz Warsztaty witrażowe

Klub „Dobra”
24,31 lipca godz. 16.00 - „Poznajemy okolice”- piesze wycieczki. 
25 lipca godz. 16.00 - Wakacyjna kuchnia.
29 lipca godz. 16.00 - Wakacje na sportowo.

Klub „Kasztan”
Lipiec od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-14.00 -„Poranek Klubowicza”: zajęcia artystyczne; pla-

styczne, wokalne, taneczne, teatralne, zajęcia sportowe; turnieje tenisa stołowego, 
rozgrywki bilarda, wieloboje zręcznościowe, akcje turystyczne; wycieczki autokaro-
we, rowerowe, piesze, zajęcia kulinarne, zabawy umysłowe,

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

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

wa. Gry i zabawy świetlicowe.
26 lipca godz. 19.00 - Festyn.

Klub „Podłęże”  
23,25,30, lipca godz. 13.00 - Aerobik dla dzieci.
24,31, lipca godz. 16.00 - Wyjście na basen. 
24,31 lipca godz. 14.00 - Warsztaty plastyczne.
25 lipca godz. 10.00 - Wyjazd nad zalew Sosina
28 lipca  godz. 10.00 - Turniej bilarda dla dzieci do 14 lat.
29 lipca godz. 11.00 - Gry i zabawy w plenerze.
30 lipca godz. 9.00 - Wycieczka do Ustronia i Wisły- zwiedzanie Parku Niespodzianek.

Klub „Pod Skałką”
Do 31 lipca godz. 14.00 - Warsztaty plenerowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych - wiklina i 

rzeźba.
Klub „Relaks”

Poniedziałki godz. 12.00 - Wakacyjny Klub Modelarski, godz. 15.00 - Wycieczki po okolicy lub 
zabawy w klubie.

Wtorki godz. 12.00 - Kultura w kuchni i przy stole, godz. 14.00 - „Tradycje w garnku” 
-zajęcia kulinarne. godz.17.00 - Zabawy w teatr.

Środy godz. 12.00 - „Rusz głową”- quizy i zagadki godz. 14.00 - Ludowe muzykowanie 
godz. 16.00 - Gry i zabawy w klubie lub w plenerze.

Czwartki godz. 12.00 - Wyjścia na basen, godz. 15.00 - Turnieje i mecze klubowe.
Piątki godz. 12.00 - Zajęcia muzyczne, godz. 15.00 - Zajęcia plastyczne, godz. 17.00 

- Zabawa w teatr.
 
Klub „Strażak”  - działalność zawieszona z powodu remontu obiektu Straży Pożarnej Dąbrowa.

Klub „Szczak” 
23,30 lipca godz. 15.00 - Wakacyjny klub molików książkowych – poznajemy baśnie, bajki, 

powieści, tworzymy plakaty i ilustracje
24,31 lipca godz. 15.00 - Otwarte warsztaty ceramiczne dla dzieci.
25 lipca godz.15.00 - „Zabawowy piątek” czyli 100 pomysłów na wakacyjną nudę – gry 

planszowe,quizy.
28 lipca godz.16.00 - „Plenerowe poniedziałki”- zajęcia plastyczne i sportowe w plenerze.
29 lipca godz. 15.00 - Gry i zabawy stolikowe. 

Klub  „Wega”
21 -31 lipca „Wagabunda” – cykl wycieczek w ramach zorganizowanej formy wypoczynku.

Świetlica Środowiskowa „Szczakowa”
24 lipca godz. 10.00 – Autokarowa wycieczka do Pszczyny
30 lipca godz. 10.00 - Wycieczka do Ustronia i Wisły.
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Przechadzka  
po dawnym Jaworznie (cz. 3)
Zasłużeni  
dla Jaworzna

Feliks Radwański sporządził swój 
raport w 1825 roku i uzasadnił swoją 
koncepcję budowy rynku – upiększe-
niem wsi rządowej Jaworzno. Nie zdążył 
jednak jej zrealizować, ponieważ zmarł 
w 1826 roku. Ale jego projekt został za-
aprobowany przez krakowskie władze  
i  przez następne lata konsekwentnie 
realizowany – trwało to właściwie do 
końca istnienia Rzeczpospolitej Kra-
kowskiej, do 1846 roku. 

Z zachowanych dokumentów wiemy, 
że w południowej stronie wybudowano 
austerię czyli zajazd dla przyjezdnych 
gości. W pobliżu kościoła wybudowa-
no pierwszą szkołę, a obok niej tzw. 
wikarówkę, w której znajdowały się 
mieszkania dla księdza wikariusza oraz 
organisty. Budynki zachowały się do dzi-
siaj na rogu ul. Sławkowskiej. Aktualny 
ich stan, zwłaszcza wikarówki, nie daje 
wyobrażenia, że kiedyś były to pierwsze 
budynki budowane według projektów 
architektonicznych. Niestety, kolejne 
przebudowy zniszczyły ich dawny wy-
strój zewnętrzny, tylko na archiwalnych 
projektach widać, że miały swój styl  
i mogły być ozdobą nowego rynku.

Zwyczajem tamtej epoki na rynku 
wybudowano studnię, ogólnodostępną, 
ale przede wszystkim służącą do celów 
gaśniczych w razie pożaru. U wylotu 
ulicy Stojałowskiego, stał budynek 
szpitala tzw. górniczego, przeznaczony 
dla załogi jaworznickich kopalń. Cieka-
wostką jest fakt, że w tym celu przebu-
dowano spichlerz dawnego folwarku. 
Miało to miejsce w styczniu 1843 roku, 
szpital dysponował od 8 do 10 łóżka-
mi, pomieszczeniem ambulatorium  
i mieszkaniem dozorcy.

W latach 1830-1833, czyli zaledwie  
w ciągu trzech lat, dokonano przebudo-
wy kościoła, polegającej przede wszyst-
kim na jego znacznym powiększeniu. 
Ten budynek kościelny pozostał jeszcze 
w pamięci najstarszego pokolenia ja-
worznian, którzy pamiętają herb Wol-
nego Miasta Krakowa czyli Rzeczpo-
spolitej Krakowskiej umieszony na ele-
wacji wieży kościelnej oraz rzymską datę 
ukończenia budowy – MDCCCXXXIII 
(1833). Wokół kościoła zawsze rosły 
drzewa, zwyczaj ten był kontynuowany 
od początku. Wiemy o tym, ponieważ 
zachowało się w archiwaliach polecenie 
zakupu z 1833 roku, ponad trzydziestu 
sadzonek kasztanowców, których po-
sadzenie wieńczyło dzieło ukończenia 
budowy kościoła. 

Tak się złożyło, że w tym czasie 
stanowisko budowniczego okręgu kra-
kowskiego, dzisiaj powiedzielibyśmy 
naczelnego architekta, zajmował Fe-
liks Radwański, syn senatora. To jemu 
przypadło dzieło realizacji zamysłów  
i koncepcji ojca; można powiedzieć, że 
ojciec rozpoczął, a syn skończył dzieło 
budowy jaworznickiego rynku. Na pew-
no Radwański-syn z racji zajmowanego 
stanowiska nadzorował wszystkie robo-
ty budowlane. Był również projektantem 
pewnych rozwiązań architektonicznych 
i przestrzennych, ponieważ posiadał 
odpowiednie wykształcenie. Trudno 

natomiast dociec dokładnie autorstwa 
poszczególnych obiektów, ponieważ nie 
dbano w tym czasie o ochronę praw au-
torskich w dzisiejszym znaczeniu.

Trzeba zaznaczyć, że działalność 
budowlana nie ograniczyła się tylko 
do jaworznickiego rynku, który w tym 
pierwszym etapie nie został całkowicie 
zabudowany. Zwłaszcza teren dawnego 
folwarku, od ulicy Stojałowskiego do 
Pocztowej, został wykorzystany dopie-
ro w drugiej połowie XIX wieku. Na-
tomiast nowe budownictwo dotyczyło 
kolonii robotniczych, budowanych na 
obrzeżach dawnej wsi. Pierwsza z nich, 
zwana Górniczą, powstała w okolicy  
ul. Olszewskiego. Przy dzisiejszej  
ul. Grunwaldzkiej powstały murowane 
budynki zarządu jaworznickich kopalń. 
Były budowane w latach 1837-1838 
według projektu Ignacego Hercoka, 
znanego wtedy architekta, przez pewien 
czas na stanowisku głównego budow-
niczego okręgu krakowskiego. Był to 
kompleks trzech jednakowych budyn-
ków przeznaczonych dla głównego za-
rządcy, jego zastępcy oraz właściwego 
lokalu zarządu tzw. kancelarii górni-
czej. Zbudowane zostały przy drodze 
prowadzącej przez Równą Górkę, do 
gościńca Chrzanów – Będzin. Budyn-
ki te były pierwszymi, jakie napotykał 
przybysz po wjeździe do Jaworzna;  
zostały rozebrane w czasie przebudowy 
pod koniec XIX wieku.  

Opisana działalność inwestycyjna  
w Jaworznie wynikała z przyspieszonego 
rozwoju gospodarczego, który bazował 
na gwałtownym wzroście wydobycia 
węgla kamiennego i galmanów (rud 
cynkowych) oraz produkcji hut cynko-
wych. To była główna przyczyna zainte-
resowania czynników rządowych naszą 
okolicą, a wzrost ludności związany  
z uprzemysłowieniem wywołał zjawisko 
stopniowej urbanizacji. Władze krakow-
skie miały określone zamiary w tym za-
kresie, ponieważ przewidywały nadanie 
praw miejskich i dlatego przez okres 

dwudziestolecia 1826-1846 prowadziły 
konsekwentną politykę inwestycyjną 
w Jaworznie.  Stosownie do panujących 
w tamtej epoce wyobrażeń o wyglądzie 
miejskiej zabudowy, zrealizowano 
opisane inwestycje, z których głównie 
centralny plac zwany rynkiem miał 
świadczyć o przemianie urbanizacyjnej 
dawnej wsi. O planowej działalności  
w tym zakresie świadczy fakt, że usta-
lono konkretny termin zakończenia 
jaworznickiego projektu – oficjalne 
nadanie praw miejskich wyznaczone 
zostało na listopad 1846 roku. Niestety, 
w tym czasie Rzeczpospolita Krakowska 
przestała istnieć i do aktu nadania praw 
miejskich nie doszło. 

Polityczne wypadki udaremniły 
plany związane z formalnym uznaniem 
praw miejskich, ale pozostały materialne 
świadectwa przebudowy, z których tzw. 
rynek jest najlepszym przykładem. For-
malnie rzecz biorąc rynek był charakte-
rystyczny dla rozwoju osad miejskich. 
Jaworzno przez okres co najmniej sied-
miu stuleci było wsią, a więc nie mogło 
posiadać rynku. Natomiast „dorobiło” 
się rynku, który został architektonicznie 
i przestrzennie zorganizowany myślą  
i czynem, głównie dwóch panów – Fe-
liksa Radwańskiego ojca i syna. 

Obaj panowie Radwańscy nie byli 
z pochodzenia jaworznianami, ale  
w szczególny sposób zasłużyli się dla 
naszej małej ojczyzny  i zasługują na 
wdzięczną pamięć dzisiejszych miesz-
kańców naszego miasta. Trzeba przy 
tym dodać, że jest to również duży dla 
nas honor, ponieważ Feliks Radwański 
ojciec to sławna i zasłużona postać, pro-
fesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pro-
wadził katedrę mechaniki i hydrauliki; 
znany ze światłych poglądów, czynny 
uczestnik kołłątajowskiej reformy kra-
kowskiej uczelni. Wydawał popularne 
czasopismo pod nazwą Kalendarz 
Gospodarki Krakowski, w którym 
propagował nowoczesne rozwiązania 
techniczne. Zajmował się wieloma 

dziedzinami, bardzo aktywny w życiu 
społecznym i kulturalnym Krakowa. Ale 
największe sukcesy odniósł w ostatniej 
dekadzie życia, między 60 a 70 rokiem 
życia, kiedy został senatorem, członkiem 
Senatu Rządzącego czyli rządu Rzeczpo-
spolitej Krakowskiej. Pracował w wielu 
komisjach, szczególne zasługi poniósł 

przy akcji uwłaszczania chłopów czyli 
likwidacji poddaństwa i pańszczyzny; 
opracował najważniejsze dokumenty 
prawne z tego zakresu. Jako naukowiec 
z dziedziny nauk technicznych inte-
resował się zagadnieniami górnictwa  
i hutnictwa, był zwolennikiem nowo-
czesnej techniki i w ramach kompetencji 
senatora przyczynił się do postępowych 
rozwiązań w ówczesnym górnictwie. 

Pierwszy rozpoczął prace teoretyczne 
nad prawem górniczym, napisał projekt 
ustawy górniczej, który był przedmio-
tem debaty sejmowej. Radwański nie 
doczekał się uchwalenia takiej ustawy, 
ponieważ została uchwalona dopiero 
w 1844 roku, ale jego pomysły zostały 
częściowo wykorzystane.

Feliks Radwański syn był mniej zna-
ną postacią, kontynuował dzieło swego 
ojca, był również profesorem, kierował 
tą samą, co ojciec, katedrą na uniwersy-
tecie krakowskim; w Krakowie ceniony 
za działalność w zakresie architektury  
i budownictwa. Ciekawostką historycz-
ną jest fakt, że Radwański ojciec został 
uhonorowany tablicą wmurowaną obok 
Bramy Floriańskiej. Znany i zasłużony 
w wielu dziedzinach, to jednak wspo-
mnianą tablicę ufundowano mu tylko 
z tytułu uratowania przed zburzeniem 
starych murów Krakowa. A jego zasługa 
polegała na tym, że wytłumaczył kra-
kowskim rajcom, że zburzenie murów 
w okolicy Bramy Floriańskiej usunie 
przeszkodę dla silnych wiatrów, co miało 
przyczynić się do wzrostu zachorowal-
ności na różne choroby; poza tym silne 
podmuchy wiatru zadzierające kobiece 
suknie będą przyczyną publicznej obra-
zy moralności. 

Dzisiaj mogą dziwić powody, dla 
których ówcześni krakowianie przyznali 
Radwańskiemu honorową tablicę, nie 
umniejsza to jednak jego zasług w wielu 
innych, ważniejszych dziedzinach. Po 
prostu, dla szerszej publiczności był zna-
ny z epizodu walki o zachowanie starych 
murów, działalność na innych polach 
nie była już taka znana. Do zakresu  

w ogóle zapomnianego należą zasługi 
dla naszego miasta, nawet w biografii 
nie ma wzmianki na ten temat. Wydaje 
się jednak, że uhonorowanie zasług Ra-
dwańskiego dla naszego miasta należy 
do nas, mieszkańców Jaworzna. Wnio-
sek ten dedykuję wszystkim, którzy szu-
kają lub będą szukać nowych patronów 
dla jaworznickich ulic.

MarIa leś-runIcKa 

Rynek Jaworzna lata 50., podczas wojny zniszczona została wieżyczka kościoła

Sylwetka starego kościoła z lat przedwojennych
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Miasto JaworznoNie tylko o wakacjach

Ci, którzy w bieżącym roku nabyli 
prawo do wcześniejszej emerytury 
nie muszą się spieszyć z załatwianiem 
formalności w ZUS-ie.

– W tym roku nabywam prawo do 
wcześniejszej emerytury. Słyszałam, że 
od nowego roku zmieniają się przepisy 
emerytalne. Czy powinnam złożyć wnio-
sek w tym roku, czy zaczekać do przy-
szłego? Co się bardziej opłaci? – z takim 
pytaniem zwróciła się do redakcji nasza 
czytelniczka. O odpowiedź poprosiliśmy 
rzecznika prasowego Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych.

– Od 2009 r. emerytury będą liczone 
według nowego systemu, który jest mniej 
korzystny, niż dotychczasowy – poinfor-
mowała nas Joanna Biniecka, rzecznik 
prasowy ZUS o/Sosnowiec. – Nowy 
system przyjmuje zasadę „ile składek na-
gromadziłeś, tyle masz emerytury”. Nie 
będzie obowiązywać tzw. umowa pokoleń 
– jedno pokolenie pracuje na drugie – wy-
jaśnia J. Biniecka. To zła wiadomość, 
ale nie dla tych, którzy prawa do wcze-
śniejszej emerytury nabyli, lub nabędą  
w bieżącym roku. Otóż takie osoby mogą 

złożyć wniosek o przyznanie świadcze-
nia nawet w kolejnych latach, ale przed 
osiągnięciem tzw. powszechnego wieku 
emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla 
mężczyzn). Ich emerytura i tak zostanie 
obliczona według zasad obowiązują-
cych do tej pory.  Rzecznik informuje 
również, że osoby, które w tym roku 
spełnią warunki do wcześniejszej eme-
rytury i zaczekają ze złożeniem wniosku 
do marca 2009 r. będą miały naliczone 
świadczenie z uwzględnieniem nowej, 
być może korzystniejszej kwoty bazowej. 
– Na razie ta kwota nie jest znana, ale 
prognozy przewidują, że będzie wyższa, 
niż obecna – mówi J. Biniecka.

Prawo do wcześniejszej emerytury 
przysługuje kobietom, które ukończy-
ły 55 rok życia i przepracowały 30 lat.  
W przypadku mężczyzn wymagany wiek 
to 60 lat, staż pracy 35 lat. Ubiegający się 
o świadczenie w ciągu ostatnich dwóch 
lat musi przepracować co najmniej pół 
roku i nie może prowadzić działalności 
gospodarczej (wymagane jest zatrudnie-
nie w ramach stosunku pracy).

(as)

X memoriał Jana Ciołczyka
Osoba Jana Ciołczyka jest nierozerwalnie związana z historią 

Ludowego Klubu Sportowego „Ciężkowianka”. Zasłużony działacz 
sportowy, prezes LZS, a następnie LKS „Ciężkowianka” w latach 

1982-98, był inicjatorem rozbudowy bazy sportowej klubu.  
23 czerwca br. minęła 10 rocznica śmierci, zaś w najbliższą sobotę 
26 lipca, na stadionie w Ciężkowicach odbędzie się X jubileuszowy 

memoriał jego imienia. W tym roku odbędzie się on w kategorii 
seniorów. Oprócz gospodarzy w memoriale udział wezmą drużyny 

„Górnika” Jaworzno oraz „Orkana” Piekary Śląskie. 
Początek o godzinie 11.00.   

Dwa tygodnie temu minęła 
druga rocznica śmierci pana 
Józefa Plocha – wielkiego 
miłośnika przyrody, 
autora wspaniałych zdjęć 
o tematyce fauny i flory 
naszego miasta. Pan Józef 
był członkiem naszego koła, 
a przede wszystkim naszym 
nieodżałowanym kolegą  
i przyjacielem, człowiekiem 
skromnym o wielkim sercu.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzę-
tami – Koło w Jaworznie, wspólnie  
z redakcją gazety „Co tydzień”, pragnie 
po raz kolejny zaprosić mieszkańców 
naszego miasta do wzięcia udziału  
w konkursie fotograficznym o tematyce 
przyrodniczej. Na pewno w okolicach 
naszego miasta znajdziemy ciekawe 
miejsca, piękne okazy fauny i flory, któ-
re warto uwiecznić na fotografii.

Prace w dowolnym formacie pro-
simy nadsyłać lub przynieść osobiście 
do redakcji gazety „Co tydzień”, ul. św. 
Barbary 7, w terminie do końca wrze-
śnia 2008. Na odwrocie zdjęcia prosi-

my podać tytuł oraz nazwisko autora. 
Czekają nagrody i upominki.

O rozstrzygnięciu konkursu oraz 
o spotkaniu autorów poinformujemy 

na początku października. Jeszcze raz 
zachęcamy do udziału w konkursie.

z WaKacyJnyM pozDroWIenIeM

zarząD oraz członKoWIe toz

Trwa konkurs fotograficzny im. Józefa Plocha pod hasłem „Przyroda 
Jaworzna – cząstką przyrody ziemi”. Prace w dowolnym formacie prosimy 
nadsyłać lub przynieść osobiście do redakcji gazety „Co tydzień”,  
ul. św. Barbary 7, do końca września 2008

Konkurs fotograficzny

Urodziny Karoliny w bieżącym roku 
przypadają w trakcie przeżywania 
Ogólnopolskiej Peregrynacji relikwii 
bł. Karoliny Kózkówny po parafiach. 

Główne uroczystości Urodzin Karo-
liny zaplanowane są na sobotę 2 sierp-
nia 2008 r. w Sanktuarium w Zabawie  
k./ Tarnowa. Rozpoczęcie o godz. 15.00 
Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz 
czuwaniem przy relikwiach, następnie 
odprawiona zostanie uroczysta Msza 
Św., po której odbędzie się m.in. koncert 
Haliny Frąckowiak.

Przed głównymi uroczystościami 
na godz. 12.00 zapraszamy chętnych 
do Wał – Rudy, gdzie przy domu ro-
dzinnym błogosławionej, po przywi-
taniu i wpisie w księdze urodzinowej, 
pielgrzymi odbędą drogę krzyżową 
szlakiem męczeństwa bł. Karoliny oraz 
pielgrzymkę z domu urodzenia do Sank-
tuarium w Zabawie. 

Na spotkanie zapraszamy wszystkich 
chętnych w tym także Karoliny i osoby, 
którym patronuje bł. Karolina oraz tych, 
którzy przyjęli pierścień czystości bł. 
Karoliny. Na spotkaniu nie zabraknie 
również słodkości: tortu urodzinowego 
czy placka Karoliny. 

z poWażanIeM MarcIn szczęsny

przeWoDnIczący prezyDIuM KsM

Karolina Kózkówna urodziła się 
02.08.1898 roku na terenie parafii 
Zabawa. W wieku 16 lat została 
zamordowana na początku I wojny 
światowej, broniąc się przed gwał-
tem ze strony rosyjskiego żołnierza. 
Już pogrzeb był pierwszym przeja-
wem jej kultu. Pomimo trwających 
działań wojennych zgromadziło się 
na nim ponad 3 tysiące wiernych. 
W wygłoszonych przemówieniach 
przewijał się motyw chrześcijańskiej 
świętości i męczeństwa. Z biegiem 
lat, pomimo nieszczęść straszliwej 
wojny, czasowego wysiedlenia lud-
ności oraz trudnych chwil powojen-
nych, osoba Karoliny nie odchodziła 
w niepamięć. W 1987 roku podczas 
Mszy św. na tarnowskich Błoniach, 
Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił 
Karolinę Kózkównę błogosławioną. 
Uznana została za patronkę czysto-
ści młodych ludzi. W ostatnich mie-
siącach ukazał się pierścień czystości 
bł. Karoliny kierowany do młodych 
ludzi, którzy chcą zachować czystość 
seksualną aż do ślubu.
Obecnie przeżywamy Peregrynację 
Relikwii bł. Karoliny Kózkówny po 
parafiach w całej Polsce.

Urodziny Karoliny

Na emeryturę nie 
trzeba się spieszyć

PRZY PONIATOWSKIEGO POWSTANIE 
KOMPLEKS DWÓCH BOISK Z ZAPLECZEM. Już 
dziś, 23 lipca, wyłoniony zostanie 
wykonawca projektu budowy tego 
kompleksu. Wszystko w ramach 
większego programu, powołane-
go do życia przez Ministra Sportu i 
Turystyki, czyli „Moje boisko – Orlik 
2012”. Jego założeniem jest udostęp-
nienie społeczeństwu możliwości 
aktywnego uprawiania sportu po-
przez rozbudowę całej infrastruktu-
ry sportowej, a także zniwelowanie 
różnic między Polską a pozostałymi 
państwami Unii Europejskiej. Do tej 
pory kawałek murawy, wydeptanej 
zresztą przez samych graczy, z dwo-
ma zardzewiałymi słupkami imitu-
jącymi bramki, nazywany boiskiem 
należeć będzie już do przeszłości. 
Tymczasem, jak możemy przeczy-
tać na oficjalnej stronie projektu,  
11 lipca liczba ogłoszonych na ten cel 
przetargów w Polsce, przekroczyła 
już 400. Termin wykonania projek-
tu w Jaworznie upływa 28 listopada 
2008.

MODERNIZACJA BOISKA GKS 
„GÓRNIKA”. Oferty przetargo-
we otwarte zostaną 24 lipca. 
Wytypowany wykonawca będzie 
musiał zakończyć  modernizację 
boiska przy ul. Wojska Polskiego 1 
do 30 października tego roku.

Z MYŚLą O NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
DZIECIACH. 30 lipca odbędzie się prze-
targ, na wykonanie prac budowla-
nych w Przedszkolu nr 24. Ich zakres 

y

y

y

obejmuje adaptację sal zajęciowych  
i przyległych do nich sanitariatów 
tak, aby korzystać z nich mogły 
również dzieci niepełnosprawne. 
Usunięte zostaną też wszelkie ba-
riery architektoniczne na drodze 
do wejścia głównego. Wykonawca 
odnowi też elewację zewnętrzną  
i pomaluje wybrane pomieszcze-
nia. Termin wykonania prac mija 5 
września tego roku.

ŁATWIEJ I WYGODNIEJ DO URZĘDU 
NA PÓŁNOCNEJ. Trwa składanie ofert 
na wykonawcę remontu schodów 
przy ul. Podwale służących wielu 
mieszkańcom jako ciąg komuni-
kacyjny do zlokalizowanego przy 

y

ul. Północnej pomieszczeń Urzędu 
Miasta. 5 sierpnia wyłoniony zosta-
nie, wykonawca robót, który zajmie 
się ich przebudową, jak i budową 
ciągu komunikacyjnego od drogi 
dojazdowej do budynku urzędu od 
strony ul. Północnej.

NOWE BOISKO DLA SP NR 14. Na 8 
sierpnia przewidziano przetarg 
na budowę wielofunkcyjnego bo-
iska sportowego na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 14. Boisko będzie 
miało nowoczesną, poliuretanową 
nawierzchnię i przystosowane zo-
stanie do gry, zarówno w piłkę noż-
ną, ręczną, jak i koszykówkę. 

paulIna KarboWnIK

y

Planowane i już ogłoszone przetargi publiczne wyłonią wykonawców prac 
poprawiających infrastrukturę w oświacie

Inwestycje w nowe boiska

Prezydium Krajowe Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży zaprasza na spotkanie z okazji  
110. urodzin błogosławionej Karoliny Kózkówny  
do Sanktuarium w Zabawie

Krystyna Banasik, Miejski Rzecz-
nik Konsumentów mówi, że w tym 
roku nie miała jeszcze żadnych re-
klamacji czy skarg na biura podróży,  
ale spodziewa się ich  jesienią. Cieszy 
ją fakt, że osoby chcące skorzystać  
z usług biura podróży, przychodzą do 
niej z jeszcze niepodpisaną umową, 
aby sprawdziła, czy wszystko jest  
w porządku. Warto skorzystać  
z rad Miejskiego Rzecznika Konsu-
mentów, aby mieć udane wakacje  
z biurem podróży. IW

Zanim podpiszesz umowę z biurem podróży przyjdź 
z nią do Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Czytajmy uważnie umowy

Józef Ploch
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Zakończyła się półkolonia 
zorganizowana przez 
Oddział PTTK w Jaworznie, 
która trwała od 7.07 do 
18.07. 2008 r. na Osiedlu 
Stałym w SP 5. Uczestniczyło 
w niej 41 dzieci, w tym 24 
dziewczęta i 17 chłopców.

Dzięki dofinansowaniu z UM  
w Jaworznie oraz życzliwości Dy-
rekcji ze SP 5 półkolonia mogła 
się odbyć tak pomyślnie. Uczest-
nicy korzysta li ze świet l icy, sa l 

Zakończenie półkolonii w SP nr 5
g i m na st ycz nych,  boi sk  sz kol-
nych.  Posi ł k i  spoż y wa ne był y  
w pobliskiej pizzerii „U Babuni”.

Na piesze wycieczki wyruszaliśmy 
pod opieką kadry turystycznej: Ur-
szuli Chwastek i Tomasza Sendora. 
Zabawy, konkursy i różne zajęcia 
sportowe dla dzieci prowadziły na-
uczycielki: Urszula Kleszcz i Małgo-
rzata Sroka. Podczas trwania półko-
lonii młodzież poznawała dzielnice 
miasta Jaworzna, korzystała z basenu 
miejskiego, odwiedziła stadninę koni 
w Ciężkowicach, Ochotniczą Straż 
Pożarną w Jaworznie oraz Wodny 
Świat „NEMO” w Dąbrowie Górni-
czej, a także mini ZOO w Kazimierzu 

Górniczym. Dodatkową atrakcją był 
całodniowy wyjazd do Ustronia, gdzie 
dzieci zwiedziły Park Niespodzianek,  
a w nim pokaz lotów ptaków drapież-
nych. Młodzież odwiedziła również 
Pszczynę. Spacerowała wokół pałacu 
po przepięknym parku, a na rynku 
pszczyńskim zobaczyła między in-
nymi zabytkowy Ratusz.

Na zakończenie każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy dyplom, na-
grodę rzeczową oraz wystarczającą 
ilość punktów do otrzymania odznaki 
turystycznej. Uśmiechy, miłe wspo-
mnienia dzieci są oznaką, że takie 
imprezy są potrzebne i powinny być 
corocznie organizowane przez Od-
dział PTTK w Jaworznie.

urszula Kleszcz

Pałac w Pszczynie

Zabawa na Sosinie też sprawiła dzieciom wiele radości Ustroń – Park Niespodzianek

Tegoroczna oferta wakacyjna 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
Ciężkowice skierowana do 
lokalnej młodzieży, dotyczy 
zwiedzania ciekawych zakąt-
ków Polski południowej. Ak-
cja prowadzona przez Joannę 
Szymiec i Ewę Nowotny pod 
nazwą „W stronę słońca” jest 
współfinansowana z budżetu 
Miasta Jaworzna.

Wszystko zaczęło się 4 lipca 
spotkaniem organizacyjnym, 
na którym opiekunowie wraz  
z młodzieżą przy pysznych kieł-
baskach i pieczonych ziemniacz-
kach omawiali harmonogram 
wakacyjnych wyjazdów. Tydzień 
później, 10 lipca, grupa mło-
dzieży pozostająca w Jaworznie 
wyruszyła na podbój Krakowa. 
W planach było zwiedzanie 
Muzeum Historii Fotografii 
oraz Ogrodu Botanicznego UJ. 

To ostatnie miejsce wzbudziło  
o wiele większe emocje. Zwłasz-
cza palmiarnia, szklarnia z kak-
tusami i roślinami wodnymi. 

15 lipca ze względu na nie-
sprzyjające warunki atmosfe-

ryczne, nastąpiła nagła zmiana 
planów. Pozostając w Beskidzie 
Śląskim, który od początku był 
celem wycieczki w tym dniu, 
mając na uwadze bezpieczeń-
stwo młodzieży zrezygnowano 
z wyjścia na Pilsko i grupa udała 
się do Żywca, gdzie zwiedzi-
ła Muzeum Zamkowe, miała 
okazję pospacerować po Parku 
Habsburgów oraz Rynku Miej-
skim. Nieukrywany zachwyt 
spowodowała niespodzianka, 
jaką było zwiedzanie Muzeum 
Browaru Żywieckiego. 

Dotychczasowe atrakcje to 
nie koniec letniej akcji. Powra-
camy już w sierpniu, gdzie w pla-
nach są następujące wyjazdu: 
Ojców i Pieskowa Skała, Park 
Wodny w Krakowie oraz trzy 
dni w Pieninach.

asIa

W stronę słońca

Wystawa narzędzi tortur

W ogrodzie botanicznym

Wakacyjna oferta OSP w Ciężkowicach
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Energia z czarnej płyty
W ramach Festiwalu Energii 2008 

na scenie amfiteatru na Sosinie odbyła 
się Stanton Scratch Session z udziałem 
turntablistów z całej Polski. Gwiaz-
dami sesji jak również późniejszych 
pokazów specjalnych byli: aktualny 
Mistrz Świata Międzynarodowej Fede-
racji Dj-ów IDA w kategorii Technical 
oraz Show, pochodzący ze Śląska Dj 
Eprom oraz Dj Falcon, pochodzący ze 
Szczecina Mistrz Polski Federacji IDA 

z roku 2007 i 2008. Koncepcja skrecz 
meetingu na świeżym powietrzu miała 
na celu pokazanie niekoniecznie zo-
rientowanej w temacie publiczności 
czym jest turntablizm, czyli używanie 
gramofonu jako instrumentu muzycz-
nego oraz umiejętności DJ-ów zafa-
scynowanych tą dziedziną sztuki mu-
zycznej. W ramach imprezy odbyły się 
zawody didżejskie w kategorii freestyle 
open, w której zwyciężył pochodzący 
z Warszawy Memhwa, drugie miejsce 
zajął Pan Zimna Łapa, a wyróżnienie 
DJ-AR z Jaworzna, znany również 
jako Kierownik. Po zakończonej sesji 
na scenie amfiteatru, widzowie mogli 
podziwiać pokazy specjalne Dj-ów 
Eproma oraz Falcona na głównej sce-
nie. Licznie zgromadzona publiczność 
nagrodziła ich gromkimi brawami. 
Wszyscy uczestnicy skrecz sesji jak 
i zaproszone gwiazdy bardzo pozy-
tywnie ocenili całą imprezę. Wszyscy 
czekamy na kolejną edycję Festiwalu 
Energii oraz skrecz sesji. Pomysło-
dawcą jak i organizatorem skrecz sesji 
był jaworznicki turntablista – Pain IQ, 
Maciek Mróz, którego można usłyszeć 
na naszej jaworznickiej scenie przy 
okazji znaczących eventów. Maciek 
zajmuje się muzyką od dawna i ciągle 
próbuje zarażać tą pasja innych.

Stara miłość nie rdzewieje
Wszystko co można napisać o kon-

certach Perfectu zostało już napisane. 
Albo ktoś lubi ten rodzaj muzyki albo 
nie. Tak się jednak składa, że hity 

tego zespołu lubią prawie wszyscy. 
Organizatorzy wiedzieli co robią 
i postawili na sprawdzoną gwiazdę. 
Perfect okazał się pewniakiem. Ja-
worznicki koncert zespołu jednak 
nie różnił się niczym specjalnym od 
innych występów tej grupy. Czy to 
Jaworzno czy inne miasto, czas sta-
nął w miejscu. Nie sposób pisać źle 
na temat Perfectu, bo jest perfekt, są 
„Niepokonani”, jest „Ewka”. Każdy 
przy tych piosenkach kiedyś przeży-
wał bardziej lub mniej udaną miłość. 
Jedyne co pozostało na koncercie to 
chwycić się za ręce i cieszyć się, że 
jest się z kimś. Samotni musieli kiwać 
głowami. Pozytywnie oceniamy mło-
dzież, która bawiła się energicznie do 
tej poczciwej klasyki gatunku.

Nowa era
Gdyby nie konkurs VJ-ów całą 

imprezę można by nazwać koncertem, 
dzięki prezentacji najnowszego trendu 
w muzyce klubowej czyli wizualizacji 
tworzonych na żywo. Do konkursu 
o niemałe pieniądze stanęło ośmiu 
VJ-ów. Nagrodę główną – 3.300 zł 
otrzymał VJ KarmaFree czyli Ma-
teusz Pirecki. Formuła konkursu 
dopuszczała 10-minutowy występ, 
w którym należało się zaprezentować. 
Jak zapowiadał Mateusz w jednym 
z wywiadów, w jego pokazie znalazły 
się same wisienki z tortu. Dało mu to 
pewną pierwszą lokatę. Do swojego 
seta wykorzystał dwa źródła video, 
obsługiwane przez mixer video. Ja-
kość jego prezentacji nie pozostawiła 
żadnych złudzeń. Pozostali uczestni-
cy prezentowali różne formy, dzięki 
czemu zobaczyliśmy pełen przekrój 

tego nurtu. Jaworzno może wpisać się 
w kalendarz ogólnopolskich festiwali 
właśnie dzięki takim konkursom.

Pytania i odpowiedzi
Na festiwal większość ludzi przy-

jechała dla Perfectu. To był magnes. 
Podczas reszty prezentacji muzycz-
nych widzów było jak na lekarstwo. 
Co najbardziej zaskakiwało, ci którzy 
słuchali prezentacji Vj-ów nie bawili 
się do muzyki. Podkłady serwowane 
przez Dj-ów tworzyły tło do dobrej 
imprezy, jednak miejsca przy scenie 
zajmowali fani Perfectu. Mirosław 
Ciołczyk z MCKiS stwierdził, że 
w przyszłości należy zastanowić 
się nad wydłużeniem festiwalu do 
dwóch dni, gdzie jeden będzie tylko 
dla ludzi słuchającej muzyki elek-
tronicznej.

W kulminacyjnym momencie, 
kiedy około godziny 22.00 na Sosi-
nie było około 15-20 tys. ludzi, ku-

pienie choćby kiełbaski wymagało 
stania w kolejce co najmniej kwa-
drans. Punktów gastronomicznych 
wydawało się być o wiele za mało. 
W kolejnych edycjach proponujemy 
wprowadzić kupony, co przyspie-
szy sprzedaż i pozwoli oszacować 
przychody.

Na darmowych imprezach maso-
wych niestety nie wszyscy potrafią się 
zachować. Alkohol lał się z beczek z pi-
wem i z wnoszonych butelek. Młodzież, 
która nie miała 18 lat przyniosła go ze 

sobą. Pewien procent społeczeństwa 
to zwykłe chamstwo, które szukało 
zaczepki. Wpływu na to nie mamy, 
jedynie możemy liczyć na to, że w przy-
szłych latach procent ten będzie coraz 
mniejszy.

Niech moc będzie z nami

Finał
Pokaz sztucznych ogni zachwycił 

wszystkich. Na stronie www.jaw.pl 
możemy zobaczyć jak to wyglądało. 
Publiczność nie spodziewała się że 
będzie on aż tak długi. Na samym 
początku pokaz laserów rozczaro-
wał tych, którzy znaleźli się daleko 
od sceny. Następnie po pierwszych 
salwach widzowie wzdychali z za-
chwytu. Przy drugiej pauzie słychać 
było oklaski i komentarze, że czegoś 
takiego jeszcze w Jaworznie nie było. 
Zaskoczeniem po tym była trzecia 
odsłona, przy której było jasno jak 
w dzień. Trudno będzie energetykom 
przebić taki pokaz.

Powrót
Organizatorzy się przeliczyli, dla-

tego, że nie spodziewali się, iż Festi-
wal Energii 2008 okaże się tak wielką 
atrakcją. Sosinę odwiedziło w tym dniu 
ponad 25 000 ludzi. Do godziny 16.00 
na sosinie było około 7 tys. Na Perfeccie 
było blisko 20 tys. ludzi. To zdecydowa-
nie za dużo na ten teren. W przyszłym 
roku organizatorzy będą mieli twardy 
orzech do zgryzienia. Dużo ludzi zrezy-
gnowało widząc korki, które powstały 
już przy wjeździe na Sosinę. 

Nie wszyscy są przyzwyczajeni, 
że z takich imprez powroty są utrud-
nione. Organizatorzy jednak już mają 
pomysły jak to usprawnić za rok. FM

Dj Eprom podczas pokazu

Grzegorz Markowski 

Widzowie przy scenie mieli wrażenie, że znajdują się w środku ognistej kuli

O godzinie 16.00 było spokojnie, 8 godzin później trzeba było  
się przeciskać, po fajerwerkach tłum ruszył w kierunku „Wodnika”

Przed występem Perfectu dojście do sceny graniczyło z cudem

Laureaci konkursu VideoZone – od lewej: Damian Bogusiak – III miejsce, 
Piotr Steczek – II miejsce, Mateusz Pirecki – I miejsce

Najciekawsze fragmenty na www.jaw.pl
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