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W poniedziałek w Urzędzie Miej-
skim podsumowano wyniki ankiet 
w sprawie przyszłości asfaltowego 
placu przy ul. 3 Maja. Mieszkańcy 
Podwala zdecydowali, że na placu 
nie powstaną parkingi.

Opcja o nie przeznaczeniu placu pod 
budowę wielopoziomowego parkingu 
zwyciężyła zdecydowaną przewagą 
głosów (1153 do 431). Zgodnie z wolą 
ankietowanych plac zostanie zachowany  
w niezmienionej postaci. Prezydent 
Paweł Silbert, zgodnie ze złożoną de-
klaracją zapowiada, że odwoła przetarg 
dotyczący tego miejsca. – Po zapozna-
niu się z wynikami ankiety poleciłem 
Wydziałowi Skarbu przygotowanie 
stosownych dokumentów odwołujących 
postępowanie przetargowe dotyczące tego 
placu – powiedział.

Ankieta była wynikiem kompro-
misu, jaki prezydent Silbert zawarł  
z mieszkańcami Podwala na początku 
lipca podczas spotkania w Urzędzie 
Miejskim. – Chciałem poznać opinie 
wszystkich zainteresowanych – tłu-
maczył swoją decyzję P. Silbert. Dziś 

Prezydent zaakceptuje decyzje większości i odwoła przetarg  
na sprzedaż placu przy ul. 3 Maja na osiedlu Podwale

Wybrali plac

potwierdza, że akceptuje decyzję 
większości. – Żałuję tylko, że dyskusja 
na temat przyszłości tego terenu nie 
została zainicjowana wcześniej, gdy 
trwały jeszcze prace planistyczne. To 
był czas na zgłaszanie swoich uwag. 
Mam nadzieję, że wszyscy wyciągną  
z tego wnioski – mówi.

W ankiecie, którą przeprowadzono 
od 11 do 24 lipca zagłosowały 1584 oso-
by. Z powodu nieobecności lub odmo-
wy nie głosowało 2360 mieszkańców.  
W liczeniu głosów oprócz przedstawi-
cieli urzędu wzięli również udział repre-
zentanci mieszkańców Podwala.

(as)

31 tablic informacyjnych w mieście, 
publikacje uchwał i obwieszczeń  
w mediach i na stronie internetowej, 
to zbyt mało, by mówić o skutecz-
nych mechanizmach komunikowa-
nia się ze społeczeństwem.

Przykład Podwala wyraźnie pokazał 
już po raz trzeci, że narzędzia demokra-
cji, które mają zapewnić podejmowanie 
decyzji wolą większości jaworznian, 
zawiodły. Wcześniej podobne przykłady 
dotyczyły Ciężkowic, w związku z tzw. 
małym planem zagospodarowania prze-
strzennego w okolicach ul. Poległych, czy 
Byczyny w związku z projektowanym 
wiaduktem. I to nie tylko o urzędowe 
sposoby informowania mieszkańców tu 
chodzi. Zawiodło najważniejsze ogniwo 
komunikacji – radni. 

Uchwalając jednogłośnie w ubiegłym 
roku plan przestrzennego zagospodaro-
wania dzielnicy, z pomysłem na parking 
w miejscu placu przy 3 Maja, radni dali 
przykład braku jakiejkolwiek wiedzy na 
temat oczekiwań mieszkańców dzielni-
cy. Wynik ankietowania, to dowód jak 
porażający był brak wiedzy w tej sprawie 
wszystkich radnych.

– Jestem radnym dopiero kilka miesię-
cy i nie było mnie podczas rozstrzygania 
sprawy planu dla Podwala. Nie mam 
doświadczeń w kontaktach z wyborcami 
i w zasadzie dopiero je zdobywam – usły-
szeliśmy od Józefa Orzechowskiego, 
radnego dzielnicy Podwale.

– Głosowałem za uchwaleniem pla-
nu przestrzennego zagospodarowania 
dla Podwala i parkingiem, bo podczas 
moich dyżurów przychodzili mieszkańcy 
i zgłaszali potrzebę rozwiązania proble-
mów parkingu w dzielnicy. Sam zresztą 
dowiedziałem się o uchwalaniu planu 

tydzień przed sesją, więc nie było już cza-
su na żadne konsultacje – mówi Dariusz 
Chrapek, radny dzielnicy Podwale.

– Obowiązek konsultacji społecznej, 
to wyłożenie planu do wglądu miesz-
kańcom, o czym prezydent miasta ogła-
sza stosownym obwieszczeniem. Takie 
ukazało się w lokalnej prasie i na stronie 
internetowej Urzędu Miasta – mówi 
prezydent Paweł Silbert.

– Nie mogę czytać wszystkich obwiesz-
czeń, a na konsultacje nie byłem zapro-
szony, bo takich nie było. Przypadkowo 
informację dostałem od Teresy Smolar-
czyk, która zresztą też przypadkowo się  
o tym dowiedziała. Nie mam więc sobie 
nic do zarzucenia. Głosowałem za pla-
nem, bo reprezentowałem tych, którzy 
przyszli na mój dyżur i chcieli parkingu 
– twierdzi Dariusz Chrapek, radny dziel-
nicy Podwale. 

Wielu radnych jako wystarczające 
komunikowanie się z wyborcami trak-
tują kontakty zawodowe. – Spotykam się 
z ludźmi wszędzie, rozmawiam z nimi 
przy każdej okazji – próbowała przed 
kamerą CTV opisać swoje sposoby 
na komunikację z wyborcami Teresa 
Smolarczyk. 

Radni za spełnienie swoich obowiąz-
ków radnego uważają obecność na spo-
tkaniach prezydenta z mieszkańcami, 
których bywają współorganizatorami,  
a czasem inicjatorami. Te jednak odby-
wają się średnio raz, dwa do roku. 

Do rzadkości należą radni, którzy nie 
ograniczają się do zamieszczenia infor-
macji o swoich dyżurach w internecie,  
a za swój obowiązek uważają zapraszanie 
mieszkańców na spotkania, ogłaszając to 
każdorazowo przez wieszanie specjal-
nych ogłoszeń w każdym widocznym 

miejscu dzielnicy. – Radny Grzegorz 
Piętak zaprasza na spotkania dwa razy  
w miesiącu. Potrafi nawet przyjść do 
domu i zaprosić na spotkanie, jeśli spra-
wa jest szczególnie ważna – mówi jedna 
z mieszkanek Długoszyna. 

Tablice informacyjne i media  
to za mało

Daleko niewystarczające okazało się 
to, że informacje o przygotowanych i po-
dejmowanych decyzjach miejskie służby 
zamieszczają na 31 tablicach informa-
cyjnych w poszczególnych dzielnicach 
miasta, miejskiej stronie internetowej  
i w lokalnych mediach. To sposoby ko-
munikowanie się ze społeczeństwem 
aktywnym, do którego jaworznickie 
społeczeństwo, jak się okazuje, jeszcze 
nie należy. Potrzebne są narzędzie, któ-
re pozwolą dotrzeć do indywidualnego 
mieszkańca. Obiecującym pomysłem są 
SMS-y, z których dziś korzysta zaledwie 
600 osób. Ta bezpłatna dla mieszkańca 
forma dotarcia z informacją o zmia-
nach, do których powinien się odnieść 
wymaga rozpropagowania. Godnym 
polecenia jest referendum, czy zebranie 
opinii właśnie drogą ankiet. 

Osobnym jednak tematem jest znale-
zienie sposobu na pobudzenie aktywno-
ści mieszkańców, i tu rolę nie do przece-
nienia spełnić powinien radny, którego 
reprezentowanie wyborców kosztuje 
gminną kasę miesięcznie minimum 
2027,01 złotych w przypadku radnego 
bez funkcji. Kwoty te rosną odpowiednio 
do funkcji: 2094,58 – przewodniczącego 
komisji RM, 2139,62 – wiceprzewodni-
czącego RM i 2252,24 – przewodniczą-
cego RM.

(as)

Zawiodły mechanizmy demokracji

Społeczna komisji podczas liczenia rezultatów przeprowadzonej 
ankiety w sprawie placu przy ul. 3 Maja

Zmarła na 
przystanku
W piątek rano na przystanku przy 
ul. Katowickiej z nieustalonych 
dotąd przyczyn zmarła bezdomna 
kobieta. Wezwanemu na miejsce 
pogotowiu ratunkowemu nie 
udało się uratować życia 49-latce. 
Jak informuje Tomasz Obarski, 
rzecznik prasowy KMP w Jaworznie, 
przyczyny zgonu nie są jeszcze 
znane. – Wykluczono udział osób 
trzecich, lekarz nie stwierdził na ciele 
żadnych obrażeń wewnętrznych 
– mówi T. Obarski.
Zmarła była osobą bezdomną. 
Policja zna jej personalia.

(as)

Autorem zdjęcia z Festiwalu 
Energii, opublikowanego na 
pierwszej stronie CT nr 30 jest 
Przemysław Woś. Za błędny 
podpis przepraszamy.

W niedzielę w parafii św. Wojciecha 
i św. Katarzyny właściciele 
samochodów mogli poświęcić 
swoje pojazdy. Uroczystość odbyła 
się okazji obchodzonego w piątek, 
25 lipca, dnia św. Krzysztofa, 
patrona kierowców. Samochody 
poświęcił proboszcz parafii, 
Eugeniusz Cebulski. (as)

Poświęciliśmy 
samochody

Już we wrześniu klienci bez przeszkód 
będą mogli wybrać się na zakupy 
na jaworznicki Manhattan. Prace 
prowadzone na tym obiekcie idą 
pełną parą. Nowe kioski czekają teraz 
na zadaszenie
Na zmodernizowanym obiekcie 
postawiono już 61 kiosków: – W tej 
chwili kioski są już postawione, teraz 
będzie budowane zadaszenie, ale 
to kwestia najwyżej dwóch tygodni 
– wyjaśnia dalszy postęp prac Andrzej 
Kościański, prezes Stowarzyszenia 
Kupców „Manhattan”. 

Paulina KarbowniK

Otwarcie  
we wrześniu

Okrągły stół  
w sprawie 
Azotki

Górnicy chcą 
obudzić rząd

Zasłużyli na 
awanse

czytaj na str. 5

Polityka 
dzielenia 
nierówno

czytaj na str. 22

Odpowiedzą 
przed sądem

czytaj na str. 14

Wapniówka 
sprzedana
Wczoraj w katowickim Sądzie 
Gospodarczym odbył się 
przetarg na nieruchomości 
pozostałe z upadłości Huty Szkła 
w Szczakowej, prowadzonej przez 
syndyka Jana Nowaka.
Pod młotek poszła Wapniówka. 
To część nieruchomości ze 
składowiskiem hutniczych 
odpadów. Przetarg wygrała firma 
GC Inwestment, inwestor z Katowic. 
Przetarg był szansą dla gminy, 
w przypadku braku nabywcy za 
gotówkę. Nieruchomość mogła 
zostać sprzedana za wierzytelności, 
stąd do przetargu stanęła 
gmina Jaworzno, którą wczoraj 
reprezentował Paweł Silbert.
Dziś w sądzie kolejne przetargi. Tym 
razem na drogę i działki, na których 
znajdują się ogródki działkowe oraz 
garaże. Więcej dziś w CTV Jaworzno 
i na portalu www.jaw.pl.

(gh)
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Ponad 300 kobiet zostało przeba-
danych w ramach tygodnia bezpłat-
nych badań mammograficznych, 
zorganizowanych przez Centrum 
Onkologii w Gliwicach wspólnie z 
Urzędem Miejskim.

W mammobusie, stojącym przed 
halą Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu, dziennie badano ok. 80 
pacjentek, co stanowi bardzo satys-
fakcjonujący wynik, przewidywano 
bowiem, że zgłosi się ok. 54 kobiet.

Rak piersi jest najczęstszym nowo-
tworem złośliwym, występującym u 
kobiet. Stanowi ok. 20% wszystkich 
zachorowań na nowotwory złośliwe. 
Zagrożenie wzrasta znacznie po me-
nopauzie, wśród kobiet po 50 roku 
życia. Dlatego tak ważne są profilak-
tyczne badania i kampanie społeczne 
skierowane do kobiet, zaliczanych do 
grupy ryzyka. Choroba wykryta we 
wczesnym stadium jest uleczalna, 
natomiast nie leczony rak piersi staje 
się chorobą śmiertelną. Kobiety po 50 
roku życia powinny korzystać z badań 
mammograficznych raz do roku

Pomimo pewnych utrudnień, po-
wstałych m. in. z powodu wcześniej-
szej awarii mammobusu i przesunię-
cia daty badań, akcja prowadzona w 

przy Hali MCKiS przyciągnęła sporą 
liczbę Jaworznianek. Ten wakacyjny 
sukces skłonił zatem organizatorów 
do zaplanowania kolejnej takiej akcji, 
już w październiku. Jednak dokładna 
data nie jest jeszcze znana: – Będzie-
my o tym informować dużo wcześniej 
i przyjmować zapisy. Chcemy to po-
łączyć z Dniami Zdrowia w mieście. 

Sukces badań 
mammograficznych

Śląski Urząd Wojewódzki chce zwo-
łać okrągły stół w sprawie likwidacji 
składowiska toksycznych odpadów 
na terenie zakładów Organika Azot 
w Jaworznie. To efekt protestów 
ekologów z Greenpeace, którzy pół-
tora tygodnia temu pikietowali w tej 
sprawie w Katowicach.

Jak poinformowała szefowa Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Katowicach Anna 
Wrześniak, przy okrągłym stole mie-
liby się spotkać reprezentanci urzędu 
wojewódzkiego i marszałkowskiego, 
inspektoratu ochrony środowiska, 
władze Jaworzna, przedstawiciele 
zakładów Organika - Azot oraz ekolo-
dzy. Strony miałyby wspólne wypra-
cować plan likwidacji wpływu tok-
sycznych odpadów na środowisko.

Ze wstępnych ustaleń WIOŚ, który 
w minionym tygodniu przeprowadził 
kontrolę na terenie składowiska wy-

nika, że koszty usunięcia składowiska 
mogą wynieść nawet 260 mln zł, co 
przekracza obecne możliwości finan-
sowe zakładu. Z tego względu Organi-
ka-Azot chce, by usuwanie zagrożenia 
potrwało aż do 2015 roku.

Analizy wykonane przez Gre-
enpeace pokazują, że teren wokół 
zakładów jest silnie skażony pesty-
cydami, metalami ciężkimi i cyjan-
kami. Wśród substancji znalezionych  
w potoku przepływającym przez te-
ren składowiska, znaleziono DDT, 
lindan, metoksychlor oraz kilka in-
nych pestycydów, których produkcja 
i stosowanie w Polsce i UE jest od 
dawna zakazana. Były one przez wiele 
lat produkowane w Zakładach Che-
micznych Organika-Azot. Obecnie na 
składowisku znajduje się co najmniej 
75 tysięcy ton odpadów zawierających 
te substancje.

(as)

Okrągły stół  
w sprawie Azotki

Likwidacja bomby ekologicznej znajdującej się na 
terenie Organiki-Azot może kosztować nawet  
260 milionów złotych

Od 1 marca br. system pomocy 
społecznej w Jaworznie funkcjonuje 
na nowych zasadach. Wprowadzone 
zmiany mają przede wszystkim za-
gwarantować większą efektywność 
działań pomocowych oraz zapewnić 
oszczędności w budżecie gminy. Re-
strukturyzacja Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej zostanie dopeł-
niona jesienią, wraz z oddaniem do 
użytku budynku po byłej przychodni 
w Szczakowej.

– Oszczędność w budżecie gminy, 
poszukiwanie najbardziej efektywnych 
metod działania na rzecz potrzebują-
cych, dostosowanie struktury organi-
zacyjnej do obowiązującego prawa 
oraz realizowanie konstytucyjnej 
zasady pomocniczości, polegającej na 
tym, że opieka nad osobami potrze-
bującymi powinna być zapewniona 
najpierw przez rodzinę, sąsiadów, czy 
organizacje pozarządowe, a dopiero 
na końcu przez instytucje samorzą-
dowe – mówi Czesław Smalcerz, 
dyrektor jaworznickiego MOPS 
pytany o powody wprowadzonej 
restrukturyzacji. To właśnie udział 
organizacji pozarządowych w reali-
zowaniu zadań powierzanych do-
tychczas MOPS jest jedną z bardziej 
znaczących zmian w funkcjonowaniu 
opieki społecznej w naszym mieście. 
W wyniku konkursów ofert organiza-
cje przejęły takie zadania, jak dzienna 
opieka nad osobami starszymi, opie-
ka nad bezdomnymi mężczyznami 
i prowadzenie domu noclegowego 
dla bezdomnych kobiet. – Wszystkie 

te stowarzyszenia zostały utworzone 
przez pracowników zlikwidowanych 
jednostek organizacyjnych MOPS: 
Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie, 
dziennych domów pomocy społecz-
nej i domu noclegowego – zaznacza 

Czesław Smalcerz. Wartość zadań 
z zakresu opieki społecznej, które 
w 2008 roku będą zrealizowane przez 
organizacje pożytku publicznego to  
1 mln 75 tys. zł.

Jedną z nowości jest także utwo-
rzenie Ośrodka Interwencji Kryzy-
sowej, który zajmuje się m.in pro-
wadzeniem mieszkań chronionych 
dla matek z małymi dziećmi i kobiet 
w ciąży. To przykład, który ilustruje 
w jaki sposób restrukturyzacja wpły-
nie na oszczędności. – Mieszkania 

– Mam nadzieję, że będzie to ogromny skok jakościowy i organizacyjny  
pomocy społecznej – mówi Czesław Smalcerz o zmianach wprowadzanych  
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Zrestrukturyzowany  
i bardziej efektywny

Przy tej okazji będzie można wyko-
nać również inne badania – mówi 
Anna Grelowska z Referatu Ochrony 
Zdrowia UM.

Wyniki wakacyjnych badań bę-
dzie można odbierać od 11 sierpnia, 
w godzinach od 8 do 16, przy Placu 
Górników 5.

Paulina KarbowniK

chronione zastępują dom dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w cią-
ży. Dom kosztowałby gminę 250 tys 
zł. Mieszkanie, załatwiając sprawę 
o wiele bardziej merytorycznie, to 
oszczędność – wyjaśnia Smalcerz. 
Mówiąc o oszczędnościach dyrektor 
zastrzega jednak, że o wymiernych 
efektach i podsumowaniu będzie 
można mówić dopiero zamknięciu 
roku budżetowego.

Restrukturyzacja systemu przy-
niosła również zmiany organiza-
cyjne w miejskim żłobku. Zmiana 
wymuszona była decyzją wojewody, 
który uznał, iż tego typu placówki nie 
mogą być prowadzone przez MOPS. 
Od marca br. w wyniku konkursu 
ogłoszonego przez miasto prowadze-
nie żłobka przejął Zespół Lecznictwa 
Otwartego.

Jaworznicki MOPS przygotowuje 
się obecnie do jeszcze jednej, znaczą-
cej zmiany. – Mam nadzieję, że będzie 
to ogromny skok jakościowy i organi-
zacyjny pomocy społecznej – mówi 
Czesław Smalcerz. Mowa o oddaniu 
do użytku budynku byłej przychodni 
zdrowia w Szczakowej. Swoją siedzibę 
ma tutaj znaleźć Centrum Integracji 
Społecznej, część sekcji terenowych 
MOPS, świetlica socjoterapeutycz-
na, Ośrodek Interwencji Kryzyso-
wej z hostelem dla ofiar przemocy, 
zaplecze biurowo-szkoleniowe dla 
realizacji projektów finansowanych 
z Unii Europejskiej. Oddanie bu-
dynku w Szczakowej jest planowane 
na jesień br. (as)

Czy piętno z przeszłości przestanie ciążyć nad Azotką?

Tym razem Anna Grelowska (po prawej) była zadowolona z akcji

Czesław Smalcerz pełen 
optymizmu patrzy w przyszłość
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Posiadamy również salę w Libiążu, 
która może pomieścić do 200 osób.

CS-K „NOT”
Jaworzno, ul. Krakowska 6

Tel. 032 6185477,032 6185279

Gwarantujemy: profesjonalną, 
pełną obsługę
wyśmienite, różnego rodzaju menu
Oferujemy: pokoje gościnne
Cena – do uzgodnienia

Elegancka i nowoczesna, klimatyzowana sala do wynajęcia na wszelkie 
imprezy okolicznościowe oraz konferencje i szkolenia (dla 70 – 100 osób)

W ubiegły czwartek w Ciężkowi-
cach prowadzona przez 35-letniego 
mężczyznę ciężarówka wjechała do 
rowu. Nikt nie został ranny, na czas 
usuwania skutków kolizji zamknięto 
tor kolejowy w kierunku Katowic.

– 35-letni kierowca samochodu 
ciężarowego Daf zjechał z drogi do 
przydrożnego rowu i przewrócił się 
na bok. Najprawdopodobniej bez-

Nie zachował ostrożności i wylądował 
w przydrożnym rowie

Daf wpadł do rowu

pośrednią przyczyną zdarzenia było 
niezachowanie ostrożności podczas 
wymijania – wyjaśnia rzecznik KMP 
w Jaworznie, Tomasz Obarski. 

Zdarzenie miało miejsce na ul. 
ks. Mroczka, w rejonie torowiska ko-
lejowego. Na czas wyciągnięcia auta 
z rowu jeden tor został zamknięty. 
Ruch kolejowy odbywał się waha-
dłowo. (as)

nej restrukturyzacji zakładów pracy, 
kolejnych podwyżek cen prądu i, jak 
mówią, „dzikiej” prywatyzacji sektora. 
Manifestanci sprzeciwiają się także nie 
zakończonemu procesowi wydawania 
i konwersji akcji. – Ta polityka to brak ja-
kiejkolwiek polityki. Nie ma żadnego dia-
logu społecznego – mówili o powodach 
protestu wyjeżdżający jaworznianie.

Dlaczego górnicy tak licznie za-
angażowali się w ten protest? – Sektor 
górniczy jest ściśle połączony z firmami 
energetycznymi, do których trafia więk-
szość surowca wyprodukowanego przez 
kopalnie – mówi Dariusz Piechowicz 
z jaworznickiego NSZZ „Solidarność”. 
Związkowcy boją się, że kłopoty z sek-
tora energetycznego odbiją się na prze-
myśle górniczym, a w szczególności na 
nich samych.

Manifestacja rozpoczęła się o 11.00, 
protestujący przyjęci zostali także 
przez Marszałka Sejmu Bronisława 
Komorowskiego, któremu przekazali 
petycję ze swoimi postulatami. Do-
magają się w nich szerokiego i pozy-
tywnego programu dla energetyki, 
uwzględniającego interesy spółek, 
pracowników i odbiorców energii 

Organizatorem akcji była 
NSZZ „Solidarność” Sekcji 
Krajowej Energetyki, 
a oprócz związkowców 
z elektrowni, zakładów 
energetycznych i polskich 
sieci elektroenergetycznych, 
wzięło w niej udział około 
1000 śląskich górników, 
w tym 50 jaworznickich 
delegatów NSZZ 
„Solidarność” z Zakładu 
Górniczego „Sobieski” 
z Jaworzna, którzy do stolicy 
wyruszyli już o 5 rano.

Nie było powtórki słynnego protestu 
górników sprzed kilku lat, kiedy w ruch 
poszły płyty chodnikowe wyrwane 
z miejsc manifestacji, z powodu frustra-
cji i niezadowolenia działań ówczesne-
go rządu. Tym razem było bez petard 
i bez kamieni, za to przy ogłuszającym 
dźwięku syren i tysięcy gwizdków, które 
usłyszeć miał przede wszystkim obecny 
rząd. Według organizatorów, w proteście 
mogło wziąć udział nawet 10 tysięcy 
osób. Dane policji podają nieco mniejsze 
liczby, rzędu 6 tysięcy. 

Powód demonstracji nie był dla ni-
kogo zaskoczeniem, przemarsz ulicami 
Warszawy w obronie polskiej energetyki 
skierowano przeciwko polityce Rządu 
RP w stosunku do tego sektora, która 
prowadzi według protestujących do 
likwidacji miejsc pracy i nieprzemyśla-

W piątkowym proteście, który przeszedł ulicami Warszawy, jaworzniccy 
górnicy szli ramię w ramię z energetykami z całej Polski. Powodem 
manifestacji było niezadowolenie z polityki rządu wobec polskiej energetyki

elektrycznej. Dalsza trasa wiodła pod 
budynki Ministerstwa Skarbu Państwa 
i Kancelarii Premiera.

Uczestniczący w proteście przyznają, 
że do wyjścia na ulicę zmusiła ich obecna 
sytuacja i bierność rządu w obliczu na-
rastającego kryzysu i galopujących cen 
energii. Jeśli ich postulaty nie zostaną 
spełnione, grożą kolejnym protestem, 
tym razem polegającym selektywnym 
wyłączaniu prądu, zatem wydarzenia 
z piątku to nic w porównaniu z tym, co 
nas może czekać.

Czy rząd przychyli się zatem do 
postulatów przekazanych Marszał-
kowi Sejmu? Same opinie, które prze-
czytać można na forach interneto-
wych pokazują, że społeczeństwo jest 
w tej sprawie podzielone. Większość 
jednak zgadza się co do jednego, rząd 
powinien zatrzymać galopujące ceny 
prądu. Frustracja niektórych grup 
zawodowych jest tak daleka, że z ich 
ust padają coraz mocniejsze słowa: 
– Miał być cud, miała być „Irlandia”. 
A póki co zbliżamy się do Białorusi 
– mówi jeden z jaworznickich uczest-
ników piątkowych protestów.

Paulina KarbowniK

Górnicy chcą 
obudzić rząd

Górnicy z Sobieskiego pod Sejmem RP

Działają w charakterystyczny 
sposób – dzwonią do starszej 
osoby, podając się za wnuczka, 
wnuczkę, siostrzeńca, lub 
innego członka rodziny. 
Rozmówca informuje, że jest 
w tarapatach i prosi o pilną 
pożyczkę. W taki właśnie 
sposób w ubiegłym tygodniu 
w Jaworznie okradziono 80-
latkę. Kilka innych osób w porę 
zorientowało się, że mają do 
czynienia z oszustami.

Do mieszkanki osiedla T. Kościusz-
ki zadzwoniła kobieta, przedstawiająca 
się jako jej wnuczka: – Babciu, potrze-
buję pilnie pożyczyć pieniądze.

Staruszka, nie podejrzewając, że 
dzwoniąca jest oszustką wypłaciła 
z banku gotówkę. Pieniądze miał 
odebrać kolega „wnuczki”. – Do jej 
mieszkania zgłosił się zupełnie jej nie 
znany mężczyzna. Poszkodowana wrę-
czyła mu 14,5 tys zł i 2,5 tys dolarów 
– relacjonuje nadkom. Jacek Sowa 
z KMP w Jaworznie. 

Oszustwo wyszło na jaw, kiedy 
80-latka chcąc potwierdzić, czy pie-
niądze faktycznie dotarły do wnucz-
ki zadzwoniła do osoby, pod którą 
podszywała się złodziejka. Tego sa-
mego dnia, jak informuje nadkom. 
Sowa, kilku mieszkańców Jaworzna 
odebrało podobne telefony z prośbą 
o pożyczkę. W tych przypadkach pró-
ba wyłudzenia gotówki na szczęście 
nie powiodła się.

Metoda „na wnuczka” jest ogól-
nie znana, lecz niestety nadal sku-
teczna. Oszust zazwyczaj zna pew-
ne dane dotyczące rodziny ofiary 
by uprawdopodobnić swoją tożsa-
mość i wzbudzić zaufanie. Dlatego 
policja apeluje, by w przypadkach 
odebrania podobnych telefonów 
od rzekomych członków rodziny, 
w żadnym przypadku nie przekazy-
wać pieniędzy oraz nie wpuszczać 
takich osób do mieszkania. O tele-
fonie należy powiadomić najbliż-
szego członka rodziny lub sąsiada, 
a jeśli już umówimy się po odbiór 
pieniędzy należy niezwłocznie po-
wiadomić policję, która zatrzyma 
sprawcę podczas próby podjęcia 
gotówki.

(as)

Okradają 
„na wnuczka”
Fałszywy członek rodziny wyłudził od 80-latki 
kilkanaście tysięcy złotych

Utrudnienia w ruchu kolejowym trwały kilka godzin



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

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

4 Co tydzień nr 31/879
30 lipca 2008 roku

Miasto JaworznoSerwis informacyjny

numer zamknięto 29 lipca 2008 r.

Z notatnika policmajstra
oPrac. as          

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300
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

784/D/08

785/D/08

22 lipca
Mieszkanka Jaworzna zgło-
siła, że w okresie od 19 do 22 
lipca br. nieznany sprawca 
włamał się do mieszkania 
w dzielnicy Szczakowa,  
którym, pod nieobecność 
właściciela, kobieta się 
opiekowała.
Złodziej ukradł odtwarzacz 
DVD „KOR”, 300 złotych i 
uszkodził telewizor LCD. 
Suma strat w trakcie 
ustaleń.

23 lipca
Mieszkanka dzielnicy Pod-
wale zgłosiła, że kilka dni 
wcześniej, jej  konkubent 
dokonał przywłaszczenia 
z jej konta oraz mieszka-
nia pieniędzy w kwocie 
10.300 złotych. 
29-letni mieszkaniec 
m. Klucze zgłosił, że 23 
lipca br. po wpłaceniu 
pieniędzy na konto miesz-
kanki Jaworzna tytułem 
sprzedaży samochodu 
ciężarowego marki Volvo, 
odmówiła jego wydania 
i tym samym dokonała 
jego przywłaszczenia. 
Straty 91500 złotych. 

Około godz. 3.30 na ul. Ka-
towickiej patrol sekcji ruchu 
drogowego zatrzymał 17-
letniego motorowerzystę. 
Mieszkaniec Dąbrowy Górni-
czej znajdował się w stanie 
nietrzeźwym (1,8 promila). 
Po odholowaniu motorowe-
ru na parking strzeżony w 
Jaworznie, kierowcę osadzo-
no w policyjnym areszcie.

Patrol policji na ul. 
Grunwaldzkiej zatrzymał 
20-letniego mieszkańca 
dzielnicy Podłęże, który 
będąc w stanie nietrzeźwym 
(0,6 promila) kierował samo-
chodem marki Nissan Sunny.                       
Po zatrzymaniu prawa jazdy 
kierowca trafił do aresztu.

24 lipca
Około godz. 18.30 na ul. 
Granitowej w rejonie 

jednego ze sklepów 
spożywczych, trzech 
młodych mężczyzn pobiło 
idącego ulicą 20-letniego 
mieszkańca Jaworzna a 
następnie zażądali wyda-
nia posiadanych pieniędzy. 
Bezpośrednio po zdarzeniu 
jeden ze sprawców 21-let-
ni mieszkaniec dz. Gigant 
został zatrzymany przez 
funkcjonariuszy Sekcji Kry-
minalnej. Sprawca rozboju 
trafił do aresztu.

26 lipca
Kilka minut po 22.00 na ul. 
Matejki 37-letni mieszkaniec 
Jaworzna został napad-
nięty przez nieznanego 
sprawcę, który doprowadził 
poszkodowanego do stanu 
bezbronności a następnie 
zażądał wydania pieniędzy. 
Pokrzywdzony wydał pie-
niądze w niewielkiej kwocie.
Trwają czynności zmierzają-
ce do zatrzymania sprawcy 
rozboju.

Mieszkanka dzielnicy OTK 
zgłosiła, że jej mąż od 26 
lat do chwili obecnej znęca 
się nad nią psychicznie i 
fizycznie oraz nad dwojgiem 
dorosłych dzieci. Postępo-
wanie prowadzi KMP w 
Jaworznie.
Przed południem do KMP w 
Jaworznie zgłosił się  miesz-
kaniec dzielnicy Szczakowa 
i oznajmił, że 25 lipca br. w 
godz.11.30 - 19.00 w trakcie 
wspólnego spożywania 
alkoholu w jego mieszkaniu, 
znany mu z widzenia mężczy-
zna dokonał kradzieży pie-
niędzy w kwocie 500 złotych 
oraz wiatrówki sportowej. 

Suma strat wyceniona zosta-
ła przez poszkodowanego 
na kwotę 1000 złotych. W 
trakcie czynności policjanci 
ustalili kim jest sprawca. 
Trwają czynności zmierzające 
do zatrzymania mężczyzny.

28 lipca
W środku nocy patrol dro-
gówki na ul Grunwaldzkiej 
zatrzymał 32-letniego 
mieszkańca Będzina, który 
kierował samochodem 
dostawczym marki IVECO, 
będąc w stanie nietrzeź-
wym(0,6 promila). 
Kierujący noc spędził 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
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

Serdeczne podziękowania lekarzowi 

Pani Małgorzacie Wójcik, 

pielęgniarkom z oddziału wew. III  za 
opiekę  

w ostatnich godzinach życia 

dnia 13.07.08r. 

Śp. Stefana Rebizak
składa: żona, córki z rodzinami

Serdeczne podziękowania 
księdzu Jackowi Olchawa z parafii w 
Szczakowej oraz wszystkim za udział  

w ceremonii pogrzebowej 

Śp. Stefana Rebizak 

za złożone wieńce, kwiaty

składa: żona, córki z rodzinami

Wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci 

Edwarda Sarny 
Żonie i synom Zmarłego

składa JKSz- MCKiS

Serdeczne podziękowania za 
wspaniałą fachową opiekę nad 

Stanisławem Kubicą 

dla Pani dr Agnieszki Sowy z 
Paliatywnej Opieki „ELVIMED” sc 
składa: żona, syn Roman i synowa

Serdeczne podziękowania dla 
lekarzy, pielęgniarek z NZOZ 

„ELVIMED” sc za fachową, troskliwą 
kilkumiesięczną opiekę nad 

Stanisławem Kubicą 

składa: żona, syn Roman i synowa

Serdeczne podziękowania dla 
rodziny, sąsiadów, znajomych oraz 

wszystkim 
uczestniczącym w ostatniej drodze 

ŚP. Stanisława Kubicy 
składa: żona, syn Roman i synowa

Serdeczne podziękowania za udział  
w uroczystościach pogrzebowych 

Śp. Romana Madejczyka
dla rodziny, sąsiadów, znajomych, Zarządu i 

współpracowników Huty Szkła Szczakowa oraz 
wszystkim uczestniczącym w ostatniej drodze 

Zmarłego

syn z rodziną

764/D/08

795/D/08

783/D/08

762/D/08

763/D/08
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25 lipca podczas oficjalnych obcho-
dów Święta Policji ponad sześćdzie-
sięciu funkcjonariuszom wręczono 
awanse na wyższy stopień służbowy. 
Dobre wyniki jaworznickiej Komen-
dy Miejskiej Policji potwierdzają, że 
były to zasłużone mianowania.

– Jestem pewien, że stwarzając lep-
sze warunki pracy, efektywność i pro-
fesjonalizm funkcjonariuszy też będą 
na lepszym poziomie – mówił w piątek 
Komendant Miejski Policji, insp. Zyg-
munt Jaromin. Liczby świadczą o tym, 
że poziom skuteczności jaworznickiej 
policji już dziś jest na dobrym pozio-
mie. Miejska Komenda może poszczy-
cić się bardzo dobrą sytuacją kadrową, 
czołowym miejscem w województwie 
pod względem wykrywalności prze-
stępstw i spadkiem przestępczości.

Wyróżnienia i mianowania na wyższe stopnie dla jaworznickich 
policjantów

Zasłużyli na awanse

Wobec ogólnopolskiej tenden-
cji spadku zainteresowania służbą 
i związanymi z nią brakami kadrowy-
mi jeden wolny wakat to bardzo dobry 
wynik. – W 2007 roku w Jaworznie 
przyjęto założenie, że dopuszcza się 
maksymalnie dwa wakaty. Od mie-
siąca mamy tylko jeden wolny etat 
– podkreśla Tomasz Obarski, rzecz-
nik prasowy KMP. Kolejny powód do 
dumy, to bardzo wysoka pozycja ja-
worznickiej komendy pod względem 
wykrywalności przestępstw. Podczas 
gdy średnia z 32 komend w woje-
wództwie to 65,1 proc., w Jaworznie 
ten wskaźnik wynosi 76,7 proc. Daje 
nam to piąte miejsce w skali Śląska. 
Cieszyć może również odnotowany na 
przestrzeni ostatnich miesięcy spadek 
przestępczości. W okresie od stycznia 

do końca maja 2007 roku w mieście 
stwierdzono 1204 przestępstwa, 
w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 
bieżącego roku jaworzniccy stróże 
prawa odnotowali ich o 55 mniej.

Podczas piątkowych uroczystości 
blisko jedną trzecia jaworznickich 
policjantów uhonorowano awansami 
na wyższy stopień. Najwyższy awans 
wręczono I Zastępcy Komendan-
ta Miejskiego Policji w Jaworznie, 
nadkom. Arkadiuszowi Więcek. 
W korpusie aspirantów awansowa-
no 38 funkcjonariuszy, 8 z korpusu 
podoficerów i 28 z korpusu szerego-
wych. Ponadto Komendant Miejski 
Policji za wzorowe wykonywanie 
obowiązków służbowych wyróżnił 
pochwałą 23 policjantów i pracow-
ników komendy.

(as)

Komendant Wojewódzki Policji 
w Katowicach mianował na wyż-
szy stopień w korpusie oficerów 
Policji:

I zastępcę Komendanta 
Miejskiego Policji w Jaworznie 

nadkom. Arkadiusza Więcek 
na stopień podinspektora 

policji

Komendant Wojewódzki Policji w 
Katowicach Rozkazem Personalnym 
nr 7813/08 z dnia 16 lipca 2008 r. 
mianował niżej wymienionych funk-
cjonariuszy:

Korpus aspirantów:
starszy aspirant: Lisak Mariusz, Mi-

chalski Grzegorz, Oratowski Andrzej, 
Woźniak Tomasz na stopień aspirant 
sztabowy;

aspirantów: Jóźwik Remigiusz, Me-
szyński Tomasz na stopień starszego 
aspiranta

młodszych aspirantów: Papaj Sła-
womir, Sędłak Piotr, Łata Dariusz na 
stopień aspiranta Policji

podoficerów Policji:
Banasik Anna, Bereziuk Dariusz, 

Budak Paweł, Bulak Robert, Czeczot-
ka Beata, Ćwilag Sebastaian, Jamróz 
Dariusz, Jaromin Jacek, Jezierski Ar-
kadiusz, Kamiński Artur, Kazimier-
czak Andrzej, Kotynia Piotr, Majew-

ski Adrian, Moćko Bogusław, Nowak 
Dariusz, Nowak Przemysław, Padło 
Andrzej, Patucha Mirosłąw, Pazdan 
Robert, Proksa Łukasz, Rykaczewski 
Ireneusz, Sajdak Maciej, Stańczyk Ad-
rian, Szweda Mariusz, Szlachcic Woj-
ciech, Więcek Paweł, Zając Grzegorz, 
Zelek Artur.

Of icera prasowego jaworznickiej 
policji Tomasza Obarskiego na stopień 
młodszego aspiranta.

Korpus podoficerów
starszych sierżantów: Ciołczyk Se-

bastian, Dorynek Maciej, Krzywiecki 
Michał, Lipski Tomasz na stopień sierż. 
sztabowych

sierżantów: Dybich Mariusz, Fir-
lej Magdalena, Kuchcinski Arkadiusz, 
Nowak Michał na stopień starszego 
sierżanta.

Korpus szeregowych
starszych posterunkowych: Baran 

Piotr, Cichoń Łukasz, Kamiński Daniel, 
Klimczak Katarzyna, Kotulski Piotr, La-
bak Marta, Moryc Robert, Szymkowiak 
Bartłomiej, Tabor Paweł, Wiśniewski 
Rafał, Wątroba Tomasz, Zalewski Artur 
na stopień sierżanta Policji.

Komendant Miejski Policji w Ja-
worznie Rozkazem Personalnym 
nr 427/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. 
mianował niżej wymienionych poli-
cjantów w korpusie szeregowych

posterunkowych:
Bolek Ernest, Darkowski Michał, 

Dulowska Sylwia, Dymanus Damian, 
Głogowski Grzegorz, Hajduk Woj-
ciech, Kacprzak Anna, Kula Krzysztof, 
Kłeczek Dorota, Mendyka Marcin, 
Niewęgłowska Monika, Romuzga Piotr, 
Rzepka Michał, Trześniowska Alina, 
Wielga Izabela, Zmarzły Piotr na stopień 
starszego posterunkowego

 Ponadto, Komendant Miejski Policji 
w Jaworznie za wzorowe i sumienne 
wykonywanie obowiązków służbo-
wych, osiąganie najwyższych wyni-
ków w służbie na szczeblu jednostki 
i godną naśladowania postawę etycz-
no-moralną funkcjonariusza i pra-
cownika Policji wyróżnił pochwałą 
niżej wymienionych policjantów i 
pracowników Policji:

Gondek Dariusz, Kolano Krzysztof, 
Zięba Seweryn, Baran Piotr, Wątroba 
Tomasz, Ćwiląg Sebastian, Długosz 
Rafał, Kuchciński Arkadiusz, Siewniak 
Jarosław, Szymkowiak Jarosław, Zalew-
ski Artur, Głowacki Daniel, Woźnica 
Robert, Kozik Mirosław

oraz pracowników:
Kowalik Barbara, Kwiatkowska Iwo-

na, Pachura Anna, Słowińska Izabela, 
Starczała Elzbieta, Wilkosz Franciszek, 
Worwa Anna, Wójtowicz Iwona, ks. 
Olejnik Mariusz.

Z okazji Święta Policji mianowanych na wyższe stopnie policyjne zostało 
75 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie

Nam wszystkim, którzy mieli 
zaszczyt i przyjemność pracować 
z Magdą niezmiernie brakuje Jej cie-
pła, spokoju, uśmiechu i aury, którą 
wokół Siebie roztaczała wchodząc 
do redakcji, czy też pojawiając się na 
wizji. Choć tak trudno pogodzić się 
z okrutnym losem głęboko wierzymy,  
że Madzia jest nadal blisko nas w za-
pachu letniego powietrza, w kwiatach 
i trawie, powiewie liści na drzewach, 
blasku słońca, w oczach córki Marysi 
i męża Wojtka, w dłoniach rodziców,  
uśmiechu Antosia, a także w naszych 
myślach i sercach.

W intencji Madzi odbędą się dwie 
Msze święte: 1 sierpnia o godzinie 
18.00 w Kościele  Św. Krzyża w Jele-
niu, oraz 2 sierpnia o godzinie 18.30 
w Kolegiacie Świętego Wojciecha 

i Katarzyny. Wszystkich, którzy mają 
Madzię w swojej pamięci prosimy 
o modlitwę i chwilę zadumy. 

KoleżanKi i Koledzy

Do przetargu na 
modernizację boiska KS 
Górnik nie przystąpił ani 
jeden oferent. Przetarg 
został unieważniony, tym 
samym odwleka się termin, 
w którym na boisku znów 
będą mogli pojawić się 
piłkarze. A plany wobec 
obiektu są bogate – 
w przyszłości ma tu powstać 
kompleks rekreacyjno 
– sportowy.

Decyzją Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego ze względu na 
zły stan techniczny stadion KS Górnik 
w ubiegłym roku został zamknięty. Wa-
runkiem ponownego udostępnienia go 
dla sportowców jest przeprowadzenie 
remontu. 30 czerwca br. Urząd Miejski 
ogłosił przetarg na modernizację obiek-

tu, jednak za względu na brak oferentów 
postępowanie zostało unieważnione. 
Zakres przetargu, którego termin upły-
nął 24 lipca obejmował m.in. wymianę 
ławek na trybunach, remonty elewacji 
budynków zaplecza sportowego, re-
mont dachu oraz adaptację toalet dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jak mówi Jerzy Ryba, prezes KS 
Górnik, stadion Górnika oprócz mo-
dernizacji starych obiektów czeka rów-
nież poważna rozbudowa, dzięki której 
w dzielnicy powstanie nowoczesny 
kompleks sportowy. 

- Ma tu być piękne boisko, pełno-
wymiarowe, z certyfikatami UEFA, 
z bieżnią czterotorową wokół boiska. Po-
wstanie boisko do siatkówki, rozbieg do 
skoku w dal i wzwyż, za trybuną korty 
tenisowe – wylicza J. Ryba. Po remoncie 
obiekt ma być udostępniany dzieciom 
z jaworznickich szkół oraz działającym 
na terenie miasta klubom sportowym. - 
Nie widzimy przeciwwskazań, żeby inny 
kluby mogły na tym obiekcie trenować 
– mówi J. Ryba.

(as)

1 sierpnia mija pierwsza  rocznica śmierci naszej 
redakcyjnej koleżanki Magdaleny Saługi – pięknej, 
młodej, pełnej życiowej mądrości kobiety, matki 
dwójki cudownych dzieci. Wiele osób pamięta 
Ją jako prezenterkę telewizji CTV Jaworzno, 
prowadzącą serwis informacyjny Jaworexpress.

W szeregach jaworznickiej policji przybywa przedstawicielek płci pięknej

Stadion Górnika czeka
Z braku wykonawców opóźnią się prace 
remontowe na boisku Górnika

Pamiętamy

Do czasu remontu stadion został zamknięty

Ś.P. Magdalena Saługa
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Miasto JaworznoNie tylko reklama

793/d/08

806/d/08

806/d/08

W przyszłym tygodniu właściciele 
budynku przy ul. Szklarskiej 8 mają 
podjąć decyzję dotyczącą remontu 
zniszczonej elewacji willi.

Spotkanie w tej sprawie zapla-
nowano na 8 sierpnia. - Właści-
ciele będą decydować. Zostanie 
zmieniony plan remontów, a lbo 
zwiększona stawka na fundusz re-
montowy – mówi Paweł Bednarek, 
prezes zarządzającego wspólnotą 

Zdecydują o remoncie
MZNK zwołał zebranie w sprawie prac remontowych w willi w Szczakowej

przy Szklarskiej MPGK. Gwarancją 
szybkiego remontu osypującej się 
elewacji byłoby przyjęcie pierwsze-
go rozwiązania.

Willa w Szczakowej jest własno-
ścią wspólnoty mieszkaniowej. Wła-
ścicielem większości mieszkań jest 
gmina, i to właśnie ona będzie miała 
decydujący głos w sprawie naprawy 
zagrażającej bezpieczeństwu miesz-
kańców elewacji. (as)Czy ten stan się zmieni?



7Co tydzień nr 31/879
30 lipca 2008 roku
Miasto Jaworzno Zakłady usługowe

meChAnIkA POJAZdOWA nAPrAWA AGd nAPrAWA rtV remOntOWO-BUdOWLAne LPG Inne USŁUGI

132/07

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

131/07

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

114/07

www.tynkowanie.com.pl

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

148/07

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

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

124/07

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

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

123/07

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”
122/07

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
150/07

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.
Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305
127/07

Kup
on

rab
ato

wy

5%

147/07

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
138/07

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065 138/07

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

136/07

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

137/07

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

125/07

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.
134/07

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

149/07

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

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
135/07

„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

139/07

133/07

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

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

140/07

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

110/07

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
121/07

152/07

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

796/d/08

115/07

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

103/07

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

797/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
126/07

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

794/d/08

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, 00-527-802

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

VHS - DVD
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

792/d/08

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

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.plMATERIAŁY 
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

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Kancelaria Ko-

mornika w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14 w sprawie o sygn. akt 
KM 1689/06 i KM 2120/04 na podst. art. 955 § 1 kpc podaje do publicznej 
wiadomości, że w dniu  3 września 2008 r. o godz. 10.30 w Sądzie Rejono-
wym w Jaworznie Wydział I Cywilny, ul. Inwalidów Wojennych 14 sala nr 5 
odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkal-

nym jednorodzinnym wraz z pomieszczeniami gospodarczymi położoną w 
Jaworznie, ul. Zegadłowicza 15 na działce oznaczonej nr 224 o powierzchni 
745 m2 posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w 
Jaworznie nr KW 13855. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  121 946,00 zł
Cena wywoławcza wynosi:     91 460,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce albo w 

książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, 
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie 
do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w wysokości 10% ceny 
oszacowania prawa  najpóźniej do chwili otwarcia licytacji.

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

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

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie - Władysław M. Iwa-
niak zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 
8 października 2008r.  o godz 10.30 w sali nr 5 Sądu Rejonowego, Wydziału I 
Cywilnego w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14 odbędzie się:

P I e r W S Z A    L I C Y t A C J A

nieruchomości opisanej jako:
działka zabudowana ozn. nr 3 w obrębie 15 o pow. 8721 m2, stanowiąca 

własność Skarbu Państwa będąca w użytkowaniu wieczystym do dnia 
11 maja 2093r. oraz

- budynek warsztatu obróbki, parterowy, murowany z cegły, kryty 
papą o pow. użytk. 372 m2;

- budynek produkcyjny, okrągły, parterowy, murowany, kryty papą 
o pow. użytk. 123 m2;

- budynek produkcyjny odlewni żeliwa, parterowy, murowany z cegły,  
kryty papą o pow. użytk. 1131 m2;

- budynek narzędziowni, parterowy, murowany z pustaków o pow. 
użytk. 156 m2;

- budynek stacji trafa, parterowy, murowany o pow. użytk. o pow. 
57 m2;

- budynek oczyszczalni i wywarzalni odlewów, parterowy, dach kryty papą 
o pow. użytk. 460,8 m2; - budynek magazynowy i stolarni, parterowy, 
murowany, kryty papą o pow. użyt. 204,8 m2

- budynek portierni, parterowy, murowany z cegły o pow. użytk. 
99,6 m2;

- wiata magazynowa o pow. użytk. 209 m2; 
- budynek biurowy, parterowy, z cegły, niepodpiwniczony, o pow. użytk. 

125,55 m2; 
- budynek socjalny wraz z kotłownią, jednopiętrowy, kryty papą, o 

pow. użytk. 211,5 m2, które stanowią odrębną własność, położonej 
w Jaworznie - Szczakowej przy ul. kolejarzy 16;

będącej w użytkowaniu wieczystym dłużnika:
Śliwiński Jan
ul. kolejarzy 16
43-602 Jaworzno  

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w  nr 16743.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 422.800,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte war-

tości oszacowania tj. kwotę: 317.100,00 zł.
Wartość oszacowanej nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Przy-

stępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% 
ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia 
licytacji w gotówce, albo na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. 
O/Tychy nr konta: 34 1020 2528 0000 0402 0106 5184 lub w postaci 
książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa 
bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właści-
ciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postano-
wienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. 
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunko-
wy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, 
akta postępowania egzekucyjnego znajduja się do wglądu w Wydziale I 
Cywilnym Sądu Rejonowego w Jaworznie. Prawa osób trzecich nie będą 
przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz 
nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie 
złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nie-
ruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym 
zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności 
i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie 
zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie 
będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą upra-
womocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

787/d/08

782/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

Bez prawa łaski Góra dołu środka
Pięć lat temu przed sądem zapadł 
pierwszy nieprawomocny wyrok ska-
zujący na dożywocie. Od tego momen-
tu skazanych na ten rodzaj kary ciągle 
przybywa. Około pięćdziesięciu osób 
już nigdy nie przekroczy więziennej 
bramy.

Zabijali kolegów, nieznajomych, 
wspólników w interesach, ale także 
matki. Dla pieniędzy, samochodu, czy... 
kakao! Pierwszym był Albert K. Bandy-
ta nazywany ,,Izraelczykiem’’ zastrzelił 
człowieka. Na zlecenie.

,,Izraelczyk’’ czekał na swoją ofiarę 
w kawiarni. Lokal był pełen gości. Ban-
dyta spokojnie podszedł do stolika, przy 
którym siedział Marek Z. i strzelił mu 
w głowę. Później wyszło na jaw, że się 
pomylił, bo zginąć miał Jarosław Ś., któ-
ry kilka tygodni wcześniej porwał syna 
znajomego bandyty. Proces zabójcy  
i zleceniodawcy zaczynał się kilka razy. 
Różne składy sędziowskie różnie bo-
wiem oceniały dowody winy, ale ,,Izra-
elczyk’’ za każdym razem otrzymywał 
taką samą karę. Dożywocie. Chory na 
raka zmarł rok temu w więziennym 
szpitalu. – To był psychopata – mówią 
zgodnie policjanci, którzy mieli do czy-
nienia z Albertem K.

– Oskarżeni chcieli zarobić dużo, 
szybko i łatwo – mówił sędzia chwilę 
po ogłoszeniu wyroku w sprawie za-
bójstwa 29-letniego Piotra J. Sławomir 
B. i Jarosław M. usłyszeli, że są winni i 
nigdy nie wyjdą na wolność. Bandyci 
znaleźli paserów na artykuły spożyw-
cze w dużej ilości. Dlatego pojechali na 
przejście graniczne w Świecku. Chcieli 
obrabować kierowcę tira. Obojętnie 
jakiego. Liczył się tylko ładunek. Za-
brali ze sobą przerobiony karabinek 

sportowy. – Ćwiczyli strzelając do pu-
szek. Po to, aby później strzelać do ludzi 
– grzmiał w mowie końcowej prokura-
tor. Wybór padł na 29-letniego Piotra J., 
który transportował z Holandii masę 
kakaową. Jeden z nich okłamał kierow-
cę, że też jest przewoźnikiem i poprosił 
o podwiezienie do Poznania. W trakcie 
jazdy Piotr J. zatrzymał ciężarówkę, bo 
jego pasażer musiał „na stronę”. Gdy 
wysiedli, padł strzał. Wtedy do zabójcy 
podszedł jego kompan, który jechał za 
ciężarówką. Gdy przenosili ciało do lasu 
zauważyli, że Piotr J. żyje. Bez emocji 
jeden z nich przyłożył lufę do jego głowy 
i jeszcze raz nacisnął spust. W trakcie 
procesu Jarosław M. przyznał się do 
winy. Sławomir B. szedł ,,w zaparte’’. 
Potwierdził, że brał udział w napadzie, 
ale zaprzeczał, aby przyczynił się do 
śmierci kierowcy. Sąd mu nie uwierzył 
i obu wymierzył taką samą karę. Za 
zabójstwo dokonane z niskich pobudek 
i ze szczególnym okrucieństwem. – To 
była egzekucja – stwierdził sędzia.

Witold K. kilka lat temu prowadził 
firmę budowlaną i został wynajęty 
przez 43-letniego Arkadiusza R. do 
remontu jego domu. Poborca z targowi-
ska nie należał do osób majętnych, ale 
Witold K. za takiego go uznał. Namówił 
swojego pracownika, 19-letniego wów-
czas Mariusza T., do zamordowania 
mężczyzny. Umówili się w remontowa-
nym domu. Zabrali ze sobą paralizator, 
którym obezwładnili ofiarę, a później 
trzy razy wbili nóż w plecy. Ukradli 
karty kredytowe i czeki. Wypłacili 850 
złotych. Tyle warte dla nich było życie 
człowieka.

Wiesław W. i jego młodszy o trzy 
lata brat Dariusz przez kilka miesięcy 

dokonali wielu przestępstw. Także to 
najstraszliwsze. W nocy napadli na 
małżeństwo Krystyny i Ryszarda W., 
którzy uchodzili za bogatych ludzi. 
Bracia zaatakowali we śnie. Młodzi 
bandyci (mieli wówczas 21 i 18 lat) mieli 
ze sobą kuszę, pistolet, nóż i kajdanki. 
Gdy sklepikarze się bronili, bandyci 
zaczęli zadawać ciosy na oślep i bez 
litości. Krystyna i Ryszard W. zostali 
wręcz zmasakrowani. Na ciele kobiety 
znaleziono... 79 ran!!!

– Wykazali się wręcz niebywałym 
okrucieństwem – mówił prokurator  
w swojej mowie końcowej i zażądał 
dla starszego z braci dożywocia. – On 
nie zasługuje, aby żyć w społeczeństwie 
– uzasadniał sędzia, który nie uwierzył 
w skruchę bandyty i jego łzy. 

W listopadowy wieczór 22-letni 
wówczas Robert Juszczak odwiedził 
Pawła D., który kilka razy zatrudniał 
go do rozmaitych prac. Przyszedł do 
jego domu, ale zastał jedynie jego żonę 
Sylwię i dwuletnią córeczkę Klaudię. 
Bandyta postanowił skorzystać z okazji 
i ukraść coś. Zmasakrował gospodynię  
i jej dziecko marmurowym wałkiem, 
aby mu nie przeszkadzały. Dziew-
czynka zginęła, bo mogła rozpoznać 
zbrodniarza. – Już umiała mówić i coś 
mogłaby powiedzieć – zeznał w trakcie 
procesu. Stać go było także na akt skru-
chy. – Przepraszam ciebie Pawełku. Na-
prawdę jest mi przykro – zapewniał.

To tylko część zbrodni, jakie popeł-
nili sprawcy poruszający się po więzie-
niach w rozpoznawalnych dla każdego 
pomarańczowych drelichach, oznacza-
jących przestępców szczególnie niebez-
piecznych, wymagających specjalnego 
nadzoru. Pitawal

Orzeczenie wyroku 
eksmisyjnego cz. III

Jeżeli zatem nie było żadnych 
przypadków, w których wzywana 
była Policja, nie interweniowała 
St ra ż Miejska ,  Pow iatow y In-
spektorat Budowlany, Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny, etc. - to de 
facto nie ma dowodów na to, że eks-
misja została w sposób wystarczają-
cy uzasadniona. W tym przypadku 
można powołać się na ten fakt, 
że ewentualnie strona powodowa 
mogła nadużyć swojego prawa 
przed sądem i pomimo tego faktu, 
ze złożyła powództwo eksmisyjne 
– jej wniosek nie powinien skorzy-
stać z ochrony prawno materialno 
– prawnej [ART. 5 K. C.]. Strona 
pozwana może bowiem przedstawić 
swoją własną linię obrony – i zawsze 
warto to zrobić - jeżeli nie zgadza 
się z powództwem  i uważa, że 
pozostaje ono z pokrzywdzeniem 
pozwanego. Zauważmy zatem, że 
nawet od niekorzystnego wyroku 
zawsze możemy się odwołać, a eks-
misja nie zapadnie w postępowaniu 

uproszczonym. Będziemy zatem 
mieli możliwość bronić się na roz-
prawi przed sądem. Jednak istotny 
pozostaje jeszcze jeden procesowy 
fakt: wszystkie dowody, które mogą 
być przedłożone – powinny być są-
dowi przedstawione do momentu 
rozpoczęcia przewodu sądowego 
na pierwszej rozprawie, najlepiej od 
razu w odpowiedzi na powództwo 
[albo przy pozwie]. Potem – w ape-
lacji – sąd może pewnych rzeczy 
nie dopuścić, jeżeli z okoliczności 

będzie wynikało to, że te dowody 
mogły być doręczone [wcześniej] 
w pierwszej instancji. Jednocześnie 
pamiętajmy o tym, że sąd obciąży 
kosztami postępowania tę stronę, 
która swojego stanowiska nie udo-
wodniła, lub której sąd odmówił 
wiary. W to równocześnie wchodzą 
bardzo wysokie koszty ewentual-
nego zastępstwa procesowego – je-
żeli takowe zastępstwo procesowe 
w ogóle ma miejsce.

c.d.n.

24 lipca do Muzeum w Chrzanowie 
trafiły okazy geologiczne pozyskane 
z wykopów w rejonie ulic: Chełmoń-
skiego, Szpitalnej, Obrońców Poczty 
Gdańskiej. W tym momencie należy 
się serdeczne podziękowanie wszyst-
kim pracownikom firmy Skaweks, bo 
to dzięki ich uprzejmości i zaangażo-
waniu mogłem całą tę akcję zakoń-
czyć z sukcesem. O co zatem chodzi 
z tytułową górą dołu środka.

Tytułem wyjaśnienia tytułu
Parafrazując słynne zdanie Juliusza 

Cezara można powiedzieć – Trias est di-
visa In parte stres. Znaczy się mamy trias 
dolny, trias środkowy oraz trias górny, 
które w całości składają się na dolną se-
kwencję ery mezozoicznej. W Jaworznie, 
w spenetrowanym przeze mnie terenie 
mamy do czynienia w triasem środko-
wym. Tedy mamy już wyjaśnioną loka-
lizację trzeciego słowa w tytule. Teraz 
problem dołu. Otóż wapień muszlowy, 
w obrębie którego są prowadzone prace 
ziemne dzieli się również na dolny, środ-
kowy i górny.  Tutaj zostały odnalezione 
warstwy gogolińskie dolne. Ale i one 

składają się z trzech głównych etapów 
sedymentacji. Znaczy się, każdy wydo-
byty tutaj kamień może reprezentować 
jedną z następujących jednostek straty-
graficznych. Pierwszą z nich są wapienie 
z Pecten discites i Dadocrinus kunischi. 
Taka formacja została z cała pewnością 
odsłonięta i przecięta w wykopach od 
strony ulicy Chełmońskiego. Dalej idzie 
pierwszy wapień falisty. W poprzednim 
odcinku pokazywałem jeden z okazów 
tej warstwy. Niestety, znalazł się we 
wnętrzu zwałki i na razie został stra-
cony dla nauki.  Bliżej szczytu można 
jeszcze dopatrzyć się poziomu wapienia 
komórkowego. Pierwsza warstw ma 
miąższość 6 – 10 m, druga 3,5 – 4,8 m, 
zaś trzecia około 2 m. Sumarycznie daje 
to przedział od 11,5 – 16,8 m. Ponieważ 
najgłębsze wykopy nie przekraczają tutaj 
dwu metrów, należy zauważyć, że całość 
formacji została ledwie tylko draśnięta 
w kilku miejscach. Stąd góra dołu.

Na zakończenie warto zauważyć, że 
struktura wzgórza przypomina bardzo 
wielowarstwowe ciasteczko, ociosane od 

północy i wschodu. Dzięki powstałym 
tym sposobem intersekcjom możemy 
lepiej poznać budowę tego miejsca.

Tajemnicza kość
Kiedy opowiedziałem o tym miejscu 

Markowi Szuwarzyńskiemu zwrócił mi 
on uwagę na to, że w tej okolicy znajdo-
wano również szczątki kostne. Kiedy 23 
lipca udałem się na kolejne penetrowanie 
tych wykopów znalazłem kawałek wa-

pienia złożonego ze szczątków liliowców, 
w którym tkwiła widlasta kosteczka 
z doskonale zachowaną polewą. Rejon 
Chrzanowa, do którego w sensie straty-
graficznym należy także Jaworzno, jest 
miejscem, gdzie znajduje się sporo takich 
kości. Ich doskonałe zachowanie wska-
zuje, że nie były transportowane daleko. 
Niestety, nie da się również, a przynajm-
niej na obecnym etapie, mając to świeże 
znalezisko, odpowiedzieć na pytanie co 
to było za zwierzę. Na pewno był to 
kręgowiec, raczej płaz lub gad, ale nie 
ryba. Podobne kości wydłubywał ze 
skał Józef Ploch w okolicy Grodziska 
na Borach. 

Koniec wapienia
Kiedy patrzymy na wapień, widzi-

my skałę barwy białej lub kremowej, 
która powinna być złożona niemalże 
wyłącznie z węglanu wapnia. Tym-
czasem znajdziemy tamże mnóstwo 
substancji ilastych, związków żelaza, 
które po usunięciu dominującego 
składnika dają w tym przypadku 
ową czerwoną ilastą masę. Tu rów-
nież udało mi się znaleźć bryłę takiej 
czerwonej gliny z białymi, miękkimi 
pozostałościami. Coś takiego nazywa 
się murszem i niestety nie nadaje się 
na eksponaty muzealne, ale na zdję-
ciach wygląda. 

Na zakończenie, słowa podzięko-
wania należą się także ekipie obecnie 
sprawującej rządy w Jaworznie, bo gdyby 
nie ich decyzja o scaleniu tych terenów 
i przeznaczeniu pod budownictwo, nig-
dy nie dowiedzielibyśmy się, jak ten skra-
wek Jaworzna jest zbudowany. Gdybym 
ja i inni geolodzy chcieli ten teren rozko-
pać tak dla idei, również nie odczekaliby 
się odpowiednich środków.

Kość w wapieniu krynoidowym

Mursz wapienny
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RADIA CB

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

czynne od 9.00 do 17.00
soboty do 9.00 do 13.00

Reklama

624/D/08
35/07

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

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

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
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla początkujących  25.08.2008
  
  TRWA NABÓR NA KURSY:

KURS INSTRUKTORA 
NAUKI JAZDY

UPRAWNIENIA SEP do 1 kV
  KURS SPAWACZA
  KURS HDS

181/06

Szkoła dla Ciebie
Centrum Kształcenia Kursowego „INDEKS” 

ogłasza nabór słuchaczy na wrzesień 
do Liceum Ogólnokształcącego 

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

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

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

Zdanie egzaminów końcowych z zakresu 
Liceum Ogólnokształcącego upoważnia do:

- przystąpienia do matury
- podjęcia nauki w szkołach wyższych

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

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

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

l iczba miejsc ograniczona
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czytaj na str. 13

czytaj na str. 12

Odpowiedzą 
przed sądem

czytaj na str. 14

15-ka po raz 13.

W sobotę odbędzie się 
coroczny 15-kilometrowy 
bieg na terenie Jaworzna. 
Impreza jest uważana 
za jedną ze sportowych 
wizytówek miasta, 
– co rok cieszy się ogromną 
popularnością wśród 
uczestników, o czym 
świadczyć może ogromna 
frekwencja na starcie 
(w ubiegłym roku, było aż 
571 zawodników). 
Za organizację tego biegu 
przyznano mu w roku 
2005 tytuł: Złoty Bieg 2005 
i wyróżnienie za bieg w 2006 
roku. 

Jak będzie w tym roku? Wszystko 
wskazuje, że jeszcze lepiej. W dniu 
druku gazety do zawodów było zgło-
szonych 509 zawodników, więc szanse 
na to, że liczba uczestników będzie 
większa niż rekordowe osiągnięcie 
sprzed roku są całkiem spore.

Mniej realne wydaje się zbliżenie 
rodzimych zawodników do wyników 
uzyskiwanych choćby przez zawodni-
ków z Kenii w XII biegu w Jaworznie 
– ubiegłoroczny zwycięzca Noel Ko-
men przebiegł trasę w 46 minut i 1 
sekundę, będąc tym samym bardzo 
blisko rekordu detronizacji Azata 
Rakipova z Białorusi, który w 2003 
roku wyśrubował czasówkę w Ja-
worznie do 45 minut i 11 sekund. Czy 
w tym roku komuś uda zbliżyć się do 
rekordu trasy i czy tym sportowcem 
będzie Polak? Przekonamy się w so-
botę ok. godz. 17.00, kiedy to pojawią 
się na mecie pod halą MCKiS pierwsi 
zawodnicy.

Jak co roku nie zabraknie wcześniej-
szych konkurencji dla młodszych adep-
tów biegania. Dzieci, w zależności od 
wieku, będą miały do pokonania trasę 

o długości 300, 400, 500, 800 lub 1600 
metrów. W tym biegu nie jest potrzeb-
ne wcześniejsze zarezerwowanie startu, 
każe dziecko, które przed 15.00 w sobotę 
zgłosi się do biura młodzieżowego biegu, 
na pewno zostanie dopuszczone do bie-
gu, choć najlepiej zapisać się wcześniej 
– biuro czynne jest od godziny 13.00, 
a mieści się przed halą MCKiS.

K.rePeć.

Pieczyska 
będą miały 
nowoczesne 
boisko
Dzięki udziałowi Jaworzna 
w rządowym programie „Moje boisko 
– Orlik 2012” w mieście powstanie 
nowy obiekt sportowy dla dzieci 
i młodzieży.
Jeszcze w tym roku obok 
Gimnazjum nr 11 powstanie 
kompleks nowoczesnych boisk 
sportowych. W ubiegłym tygodniu 
w Urzędzie Miejskim rozstrzygnięto 
przetarg na realizację tego zadania.
Kompleks przy ul. Poniatowskiego 
będzie złożony z boiska do piłki nożnej 
z nawierzchnią z trawy syntetycznej 
oraz boiska wielofunkcyjnego do piłki 
ręcznej, siatkowej i koszykówki. W ich 
sąsiedztwie powstanie też ponad 
80-metrowe zaplecze sportowe. Prace 
będą realizowane przez konsorcjum: 
Firmę Usługowo-Budowlaną „Anesti” 
z Sosnowca z firmą „Olimp” z Mysłowic. 
Koszt wybudowania obiektów to 
1,783 mln zł, boiska mają być gotowe 
do 28 listopada br.
Wybudowanie boisk jest możliwe 
dzięki rządowemu programowi 
„Moje boisko – Orlik 2012”, do którego 
włączyło się Jaworzno. Jest to program 
realizowany z myślą przede wszystkim 
o dzieciach i młodzieży, który 
zakłada budowę ogólnodostępnych, 
bezpłatnych i nowoczesnych 
kompleksów sportowych. Budowa 
boisk jest współfinansowana 
z budżetu państwa.

(as)

Zwycięzcy z poprzednich lat:

1996
Krzysztof Bałdyga Polska 46.31,

1997
Borys Batujew Białoruś 47.22.

1998
Krzysztof Przybyła Polska 46.06.

1999
Władimr Tiamczyk Bialoruś 46.50

2000
Wladimir Tiamczyk BIałoruś.46.08

2001
Artur Błasiński Polska.48.05

2002
Krzysztof Przybyła –Polska 45.33

2003
Azad Rakipow – Białoruś 45.11

2004
Michał Iveruk Ukraina- 46.18

2005
Michael Karonei Kenia 45.20

2006
Michael Karonei Kenia 46:32,

2007
Noel Komen Kenia 46.01

Program zawodów:
12.00 – otwarcie biura zawodów 
(biuro mieścić się będzie w Hali 
Widowiskowo-Sportowej,  
ul. Grunwaldzka 80)
13:00 – otwarcie biura dla biegu 
młodzieżowego
15:00 – Bieg dla dzieci i młodzieży  
– kolejne grupy wiekowe.
15:45 – Zamknięcie biura zawodów 
dla biegu głównego
16:00 – start XIII 
Międzynarodowego Biegu 
Ulicznego Jaworzno 2008
18.30 – wręczenie nagród

Noel Komen z Kenii był najszybszy w 2007 roku

Pogratulowali 
nam stadionu
W zeszłym tygodniu Polski 
Związek Piłki Nożnej odebrał 
w Jaworznie trzy obiekty 
sportowe, stadiony przy ul. 
Moniuszki, ul. Kościuszki i Stadion 
Miejski przy Krakowskiej. 
– Gratuluję miastu stadionu na 
Krakowskiej, jego stan techniczny 
jest bardzo dobry – mówi 
Stanisław Powaga z ŚZPN.
Odbiór obiektów sportowych 
odbywa się co roku przed 
rozpoczęciem sezonu. Te 
w Jaworznie spełniają wszystkie 
wymogi stawiane przez ŚZPN: 
– Stadion Miejski przy ulicy 
Krakowskiej odebrany jest na II 
ligę, ale istnieje też możliwość 
rozgrywania meczów I-ligowych 
– wyjaśnia Kazimierz Lipski, 
kierownik Stadionu Miejskiego.
Pozostałe obiekty odebrane 
zostały do gry w V lidze.
Na stadionie przy Krakowskiej, 
z polecenia Powiatowego 
Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, prowadzone są 
prace remontowe, które potrwają 
do 15 października. W tym czasie 
przebudowane zostaną szatnie, 
biura, garaże przy trybunach, 
schody terenowe, trybuna kryta 
z pomostem, kabina dowodzenia, 
a także kasa gości z wc oraz stacja 
transformatorowa.

Paulina KarbowniK

Szachy  
w Master Qlubie
Wyniki 9. turnieju szachowego 
Grand Prix Jaworzna, rozegranego 
27 lipca w Master Qlubie: 
1. Jacek Stachańczyk 7 pkt 
2. Zbigniew Kądziołka 7 
3. Janusz Jeleń 5,5 
4. Adrian Moryson 5,5 
5. Maciej Kawala 5.5 
6. Bronisław Richter 5 
Klasyfikacja Open po 9 
turniejach: 
1. Jarosław Marzec 121,92 pkt 
2. Janusz Jeleń 118,54 
3. Zbigniew Kądziołka 113,05 
4. Stanisław Stachańczyk 110,46 
5. Adrian Moryson 104,41 
Sklasyfikowanych jest 29 
zawodników. 
Wśród juniorów: 
1. Krystian Krzempek 50 pkt 
2. Tomasz Wadowski 20 
3. Adam Pludra 9 
Klasyfikacja „zawodników bez 
kategorii”: 
1. Dariusz Olej 87 pkt 
2. Andrzej Klich 57 
3. Romuald Łasak 47 
10. turniej odbędzie się 17 sierpnia 
o godzinie 10.00 w Master Qlubie, 
ul. Plac Świętego Jana 12. Ponadto 
zapraszamy na zajęcia w każdą 
niedzielę od godziny 10.00. iw

Tłumy na starcie to najlepsza reklama biegu, a wśród startujących nie zabraknie reprezentanta Ct – Piotra Jamroza

Zarząd klubu Victorii Jaworzno ma 
postawione przez jaworznickich 
prokuratorów zarzuty za nielegalną 
sprzedaż majątku klubu... żonie 
prezesa Bogdana Wojciechowskiego. 
Dochodzenie, na zlecenie 
prokuratorów prowadził Wydział 
Przestępstw Gospodarczych, pod 
kierownictwem podkomisarza 
Grzegorza Czerniaka.

Gorący tydzień 
Szczakowianki
Za nami bogaty tydzień w decyzje  
i ciekawe informacje o Szczakowiance 
Jaworzno. Tak, w Szczakowiance, 
gdyż  KP Jaworzno przemianowało 
się na powrót do tradycyjnej nazwy. 

Terminarz 
rozgrywek V ligi
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PIłKA NOżNA 

Cztery mecze kontrolne, z tego dwa 
przed własna publicznością, mają już 
za sobą piłkarze JSP Szczakowianka. 
Po raz drugi w sparingowych zmaga-
niach zawodnicy z Jaworzna byli górą. 
Tym razem w środowe popołudnie 
pokonali drużynę A klasowego LKSu 
Żarki 4:0.

Mecz, który miał przedstawić kibi-
com „nowe twarze” drużyny rozgry-
wany był w niesprzyjającej deszczowej 
atmosferze. Pomimo tego zgromadził 
liczną, bo prawie 200-osobową publikę. 
Spotkanie od samego początku poka-
zało, kto jest jego faworytem. Liczne 
akcje zawodników Andrzeja Sermaka 
nie przynosiły skutku aż do 30. minuty, 
kiedy to w prosty sposób Adam Janeczko 
ograł obrońców gości i umieścił piłkę w 
siatce. 4 minuty później mogło być już 
2:0, lecz piłka po strzale Bonczka ude-
rzyła w słupek. 

Lecz co się odwlecze, top nie ucie-
cze… i tak po faulu w polu karnym na 
zawodniku Szczakowianki, „jedenastkę” 
na bramkę zamienił Tomasz Podralski. 
Wynikiem 2:0 zakończyła się pierwsza 
odsłona spotkania. Druga połowa miała 
bardzo podobny przebieg do pierwszych 
45 minut. Gospodarze strzelili 2 bramki, 

Za nami bogaty w decyzje 
i ciekawe informacje tydzień 
w Szczakowiance Jaworzno. 
Tak, w Szczakowiance, gdyż  
KP Jaworzno przemianowało 
się na powrót do tradycyjnej 
nazwy. 

Działo się to we wtorek wieczorem, 
a już w środę odbyła się sesja fotogra-
ficzna z udziałem nowych zawodni-
ków i sparing z LKS-em Żarki. Kolej-
ny dzień przyniósł nowe informacje, 
tym razem mniej pozytywne – za-
wieszeni w prawach zawodniczych 
zostali Dariusz Boś i Adam Rapacz, 
co również wywołało wiele skrajnych 
reakcji wśród fanów.

Zmiana nazwy
Decyzja o powrocie do nazwy 

Szczakowniaka Jaworzno może być 
różnie interpretowana przez śro-
dowisko piłkarskie w Jaworznie. 
Z jednej strony nazwa KP, w kon-
tekście drużyny prowadzonej przez 
Andrzeja Sermaka drużyny piłkar-
skiej, nigdy nie przyjęła się na dobre, 
z drugiej miała ona budować wize-
runek klubu ponad dzielnicowymi 
podzia łami – k lubu wszystk ich 
jaworznian.

O decyzji rozmawialiśmy z preze-
sem Andrzejem Sojką. – Powrót do 
tradycyjnej nazwy był podyktowany 
prośbą członków klubu oraz przede 
wszystkim kibiców. Jednocześnie chcę 
w tym momencie podkreślić, że dalej 
będziemy realizować wizje, plany 
pana Tadeusza Rutkowskiego. Szcza-
kowianka ma być klubem wszystkich 
jaworznian, nie tylko tych mieszkają-
cych w dzielnicy Szczakowa – wyjaśnił 
nam prezes Andrzej Sojka. 

Nowi pokazują jak się gra
Zaraz po rozmowie nastąpiła se-

sja zdjęciowa, w której wzięli udział 
także nowi piłkarze jaworznickie-
go zespołu. Wśród pozyskanych 
zawodników byli: Adam Janeczko, 
Rafał Skrzypek, Jarosław Bonczek, 
Bart łomiej Sałapatek, Sebastian 
Stemplewski i Marcin Psioda. Nie 
było za to Wojciecha Jamroza, któ-

ry z dobrej strony pokazywał się na 
treningach i z pewnością znalazłby 
swoje miejsce w kadrze Szczako-
wianki. – Wojtek jest w dalszym 
ciągu piłkarzem Victorii. Czekamy 
na decyzje tego klubu i wtedy bę-
dziemy mogli powiedzieć, czy Wojtek 
będzie naszym graczem czy nie – wy-
jaśnił nam prezes Andrzej Sojka. 
Z nowymi piłkarzami i przy ponad 
200-osobwej publice Szczakowian-
ka łatwo poradziła sobie z rywalem 
z Żarek, wygrywając 4:0. Relacja 
z meczu w ramce.

A starzy odchodzą
Bardzo nieprzyjemna informa-

cja została przez klub ujawniona 
w piątek, kiedy okazało się, że dwaj 
gracze, którzy w zeszłym sezonie 
walnie przyczynili się do awansu 
zespołu do V ligi – Dariusz Boś 
i Adam Rapacz zostali, za niesub-
ordynację, zawieszeni w prawach 
zawodniczych Szczakowiaki i jest 
wielce prawdopodobne, że nie uj-
rzymy ich w przyszłym sezonie 
w barwach jaworznickiego klubu. 
– Przyczyna zawieszenia była pro-
sta, prozaiczna. Obaj panowie, nie 
stawili się na meczu sparingowym 
z Myszkowem, nie było ich również 
w poniedziałek na zajęciach i nie 
usprawiedliwili swojej nieobecności. 
Na wtorkowym posiedzeniu zarzą-
du, podjęta została decyzja o za-
wieszeniu ich do wyjaśnienia całej 
sprawy – powiedział nam wice-
prezes Tadeusz Rutkowski. Jedno-
cześnie przyznając, że zawodnicy 
mogą szukać sobie nowego klubu. 
– Tak, ponieważ w naszym klubie 
grają amatorzy, bez profesjonalnych 
umów, które wiązałyby piłkarzy 
z klubem na jakiś określony czas. 
Zmiana drużyny pozostanie u nas 
osobistą sprawą każdego zawodni-
ka – zaznaczył prezes Rutkowski. 
O ile strata Rapacza nie jest tak 
dotkliwa, to ewentualne odejście 
kapitana zespołu, byłoby ciężko 
przeboleć. Dodając do tego, że z gry 
zrezygnował już Arkadiusz Machaj, 
a w klubie są pewne wątpliwości 
odnośnie Dawida Zięby, to okazuje 
się, że połowa, jeśli nie prawie cała 
linia pomocy z poprzedniego sezo-
nu, ulegnie zmianie.

Karnety od dziś w sprzedaży
Niezbyt dobrą informacją jest rów-

nież potwierdzenie doniesień odno-
śnie remontu stadionu przy Krakow-
skiej. Prace na najlepszym obiekcie 
do gry w piłkę w mieście zakończą się 
prawdopodobne pod koniec paździer-
nika, wiec całą rundę jesienną nikt nie 
zagra tam meczu.

– Na pewno szkoda, wolelibyśmy 
grać w Jaworznie na Krakowskiej, ale 
nie z naszej winy będziemy grać w tej 
rundzie na stadionie przy Kościuszki 
– mówi prezes Andrzej Sojka. Na 
stadionie w Szczakowej jest tylko 
300 siedzących miejsc dodatkowo 
krytych. Klub przygotował na wszyst-
kie te miejsca karnety, których koszt 
wynosi 60 złotych za rundę, czyli za 
8 spotkań. Jeśli nie wszystkie karnety 
znajdą nabywcą, to pozostała część 
biletów będzie rozprowadzana przed 
każdym spotkaniem po 8 złotych. 
Bilety na niezadaszone miejsca sto-
jące będą do kupienia przed każdym 
meczem po 5 złotych. Karnety do 
sprzedaży trafią już dziś, podczas roz-
grywanego o godzinie 17.00 sparingu 
z drużyną AKS-u Niwka.

Remis z Olkuszem
W kończącym pełen wrażeń tygo-

dniu piłkarze Szczakowianki rozegrali 
sparing z LKS-em Olusz na wyjeździe, 
remisując 2:2. – Nie o wynik chodziło, 
bo to ciągle tylko przygotowania do ligi, 
ale o grę, a ta była dobra. Praktycznie 
byliśmy na boisku lepsi, ale sędzia nas 
przekręcił. Mecz był bardzo żywiołowy, 
dominowała twarda walka o każdą pił-
kę. Już w ósmej minucie wyszliśmy na 
prowadzenie 1:0, po golu Podralskiego, 
który z rzutu wolnego z 20 metrów 
oddał strzał pod poprzeczkę. W 50. 
minucie było już 2:0 po golu Jarosława 
Bączka. Później nie wiadomo z czego, 
sędzia wyciągnął karnego dla Olkusza, 
w końcówce druga bramka i ze zwycię-
stwa zrobił się remis – powiedział nam 
o meczu Bogdan Paluch, kierownik 
Szczakowianki.

Widać na efektowne zwycięstwo, 
wszyscy kibice będą musieli czekać, 
do 17.00, kiedy to na stadionie przy 
Kościuszki Szczakowianka zmierzy 
się z AKS-Niwką w sparingowym poje-
dynku. Zapraszamy na to spotkanie.

K.rePeć

natomiast goście zero. Po zamianie pól 
swoją obecność na boisku zaznaczył 
król strzelców A klasy Radomir Jarzyn-
ka, zdobywając bramkę w 60. minucie 
spotkania.

Szczęścia tego dnia nie miał Jarosław 
Bonczek, gdyż piłka ponownie po jego 
uderzeniu trafiła w słupek. Pomimo wie-
lu dogodnych sytuacji, następna bramka 
padła dopiero na kwadrans przed zakoń-
czeniem spotkania. Wtedy to bardzo 
ładnie zza pola karnego przymierzył 
Sebastian Stemplewski i wpisał się po raz 
drugi, jako zawodnik Szczakowianki, na 
listę strzelców (pierwszą bramkę zdobył 
w spotkaniu gwiazd).

Bramki: Janeczko, Podralski, Jarzynka, 
Stemplewski
I połowa: Józefiak, Prażmowski, 
Podralski, Adamus, Skrzypek, Bonczek, 
Biskup, Stemplewski, Rejdych, 
Sałapatek, Janeczko 
II połowa: Polański, Prażmowski, 
Podralski (Stachura), 
Adamus(Skrzypek), Sałapatek, 
Bonczek(Ochmański), Stemplewski, 
Psioda, Chojnowski, Jarzynka, 
Janeczko

barteK

Gorący tydzień 
Szczakowianki

Sparingowe 
zwycięstwo 

PIłKA NOżNA 

Nowe twarze
Bartłomiej 
Sałapatek
Boczny 
obrońca, 
przyszedł 
z Garbarza 
Zembrzyce

Rafał 
Skrzypek
Obrońca, po 
roku przerwy 
powrócił  
z koszarawy 
żywiec

Adam 
Janeczko
napastnik, 
poprzednio  
w koszarawie 
żywiec

Sebastian 
Stemplewski
Środkowy 
pomocnik, 
transfer  
ze Skałki 
żabnica

Jarosław 
Bonczek
Skrzydłowy, 
poprzednio 
w Przeboju 
Wolbrom

Marcin 
Psioda
Skrzydłowy, 
transfer  
z Ciężkowianki 
Jaworzno

barteK

Drużyna Szczakowianki Jaworzno na pamiątkowym zdjęciu

Prezentujemy państwu nowych piłkarzy, pozyskanych  
w przerwie letniej przez drużynę Szczakowianki Jaworzno.

PIłKA NOżNA 

Jedna z nieudanych akcji gości

Szczakowianka – LKS Żarki 4:0 (2:0)
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SPORTy SIłOWe

Siłowanie na ręce to dyscy-
plina, która zaczyna coraz 
mocniej zaznaczać swoją 
obecność na sportowej mapie 
Polski. Najsilniejsze ośrodki, 
w których szkoli się armw-
restlerów znajdują się na 
Pomorzu. Tak było do roku 
2007. Rok 2008 to złamanie 
hegemoni zawodników z pół-
nocy kraju. 

W ostatnich zawodach ran-
gi mistrzowskiej najwyższe 
miejsce drużynowo zdobyli 
jaworzniccy siłacze. Sekcja 
prowadzona przez Mariusza 
Grochowskiego, po zaledwie 
5 latach, zdobyła miano naj-
silniejszej w Polsce. Zakończe-
nie sezonu sekcji sportowych 
Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu to doskonała okazja 
do przybliżenia czytelnikom 
najważniejszych wydarzeń 
sportowych, w których uczest-
niczyli jaworzniccy Tytani.

XXIX Mistrzostwa Świata 
w Bułgarii

Kolejne Mistrzostwa Świa-
ta odbyły się w Bułgarskim 
miasteczku Veliko Turnovo i 
trwały od 1 do 7 października 
2007 r.. W zawodach udział 
wzięło prawie 800 zawodników 

z 45 krajów. Polskę reprezento-
wała 40-osobowa kadra, wśród 
której znalazło się aż pięciu 
przedstawicieli klubu „Tytan” 
Jaworzno. Skład kadry two-
rzyli: Magdalena Chechelska, 
Wiktor Hubczeńko, Barłomiej 
Bednarski, Marcin Molenda 
oraz Mariusz Grochowski.

Rywalizacja była bardzo 
zacięta i w obliczu tak wyśmie-
nitych zawodników z całego 
świata, Polska zdobyła dwa 
srebrne medale oraz dwa brą-
zowe. Nie był to wielki sukces 
w obliczu takiej liczby Polskich 
reprezentantów, jednak, jak na 
nasze doświadczenie i krótki 
staż, to możemy być dumni.

O krok o medalów byli re-
prezentanci Tytana, niestety 
jednak swoją rywalizację za-
kończyli na 4. miejscach. Byli 
to: Magdalena Chechelska, 
Barłomiej Bednarski, Marcin 
Molenda, Wiktor Hubczeńko 
i Mariusz Grochowski.

Puchar Polski 
Rumia 2007

Od 3 do 4 listopada odbył 
się „VIII Puchar Polski w 
Siłowaniu na Ręce – Rumia 
2007”. Do rywalizacji przy-
stąpiło ponad 140 zawodni-

ków z 19 miast Polski. Wszy-
scy startujący zawodnicy to 
czołówka polskiego siłowania 
na ręce. Najlepszymi zawod-
nikami pucharu okazali się 
reprezentanci MCKiS „Tytan” 
Jaworzno z 29 zawodnikami, 
zdobywając 30 medali.

Ostatecznie zdobywamy 
pierwsze miejsce w klasyfika-
cji drużynowej. Jak co roku, 
tak i tym razem wyłoniono 
najsilniejszych Polaków na 

lewą i prawą rękę. Dosko-
nale w tej kategorii spisał 
się zeszłoroczny zdobywca 
ty tułu najsi lniejszego Po-
laka na lewą rękę – Lucjan 
Fudała. Nie dał szans swoim 
rywalom i skutecznie obronił 
mistrzowski tytuł. W rywali-
zacji na prawą rękę uplasował 
się na 3. miejscu w tej niezwy-
kle prestiżowej kategorii.

Mariusz Grochowski rów-
nież dołączył do grona najsil-

niejszych Polaków, sięgając 
po brązowy medal kategorii 
Open na lewą rękę. Jak widać 
podopieczny Mariusza Gro-
chowskiego – Lucjan Fudała 
nie daje już szans swojemu 
trenerowi.

Polska Liga  
Zawodowa 2008

Liga zawodowa składała 
się z trzech edycji w każdej 
kategorii wagowej. Wszystkie 
edycje odbywały się w Gdyni. 
Do udziału zapraszano po 
8 zawodników w każdej ka-
tegorii wagowej. Zawodnicy 
walczyli każdy z każdym, 
zdobywając cenne punkty do 
klasyfikacji generalnej. 

W Polskiej lidze zawodo-
wej udział wzięło aż 15 re-
prezentantów klubu MCKiS 
„Ty tan” Jaworzno. Jest to 
naprawdę świetny wynik, ze 
względu na ograniczenia star-
tu, wynikające z określonej 
liczby zawodników w każdej 
edycji jak i każdej kategorii 
wagowej.

W tegorocznych ligowych 
zmaganiach kilku „Tytanów” 
zawładnęło swoimi kategoria-
mi wagowymi. Wśród najlep-
szych znalazł się Bartłomiej 

Bednarski, który w kategorii 
do 63 kg wywalczył w obu ka-
tegoriach (prawa i lewa ręka) 
pierwsze miejsca. W kategorii 
do 78 kg świetnie zadebiutował 
Marcin Molenda, zdobywając 
3. miejsce. W kategorii do 86 
kg drugie miejsce przypadło 
trenerowi Mariuszowi Gro-
chowskiemu. Bezapelacyjnie 
w kategorii do 95 kg pierwszy 
był Lucjan Fudała. 

Mistrzostwa Polski
Kielce 2008

W Mistrzostwach Polski, 
które odbyły się w Kielcach, 
udział wzięło prawie 200 za-
wodników z kilkudziesięciu 
klubów z całej Polski. Naj-
liczniejszą ekipą popisał się 
MCKiS „Tytan” Jaworzno, 
wystawiając 32 najsilniejszych 
reprezentantów klubu. Nasi 
zawodnicy zdobyli pierwsze 
miejsce z łączną sumą medali 
41 medali w tym: 19 złotych, 
13 srebrnych i 9 brązowych. 
Dzięki tym sukcesom mamy 
13 aktualnych Mistrzów Polski 
oraz 20 reprezentantów kraju 
na Mistrzostwa Europy – Nor-
wegia i Mistrzostwa Świata 
– Kanada. 

neK

Armwrestling, czyli siłowanie na ręce

Armwreslerzy z MCKiS Tytan Jaworzno mają za sobą 
wspaniały sezon

6. kolejka 3 września
Górnik Jaworzno  Górnik Piaski
Unia Ząbkowice  Kolejarz 24 Katowice
Czarni Sosnowiec  Milenium Wojkowice
Rozwój II Katowice MKS Siemianowice Śląskie
Ciężkowianka Jaworzno MCKS Czeladź
Orkan Dąbrówka Wielka Podlesianka Katowice
Unia Dąbrowa Górnicza Szczakowianka Jaworzno
AKS Niwka Sosnowiec Andaluzja Brzozowice-Kamień

7. kolejka 6 – 7 września
Andaluzja Brzozowice Górnik Jaworzno
Szczakowianka Jaworzno AKS Niwka Sosnowiec
Podlesianka Katowice Unia Dąbrowa Górnicza
MCKS Czeladź  Orkan Dąbrówka Wielka 
MKS Siemianowice Śl Ciężkowianka Jaworzno
Milenium Wojkowice Rozwój II Katowice
Kolejarz 24 Katowice Czarni Sosnowiec
Górnik Piaski  Unia Ząbkowice

8. kolejka 13 – 14 września
Górnik Jaworzno  Unia Ząbkowice
Czarni Sosnowiec  Górnik Piaski
Rozwój II Katowice Kolejarz 24 Katowice
Ciężkowianka Jaworzno Milenium Wojkowice
Orkan Dąbrówka Wielka MKS Siemianowice Śląskie
Unia Dąbrowa Górnicza MCKS Czeladź 
AKS Niwka Sosnowiec Podlesianka Katowice
Andaluzja Brzozowice Szczakowianka Jaworzno

9. kolejka 20 – 21 września
Szczakowianka  Górnik Jaworzno
Podlesianka Katowice Andaluzja Brzozowice-Kamień
MCKS Czeladź   AKS Niwka Sosnowiec
MKS Siemianowice Śl Unia Dąbrowa Górnicza
Milenium Wojkowice Orkan Dąbrówka Wielka
Kolejarz 24 Katowice Ciężkowianka Jaworzno
Górnik Piaski   Rozwój II Katowice
Unia Ząbkowice   Czarni Sosnowiec

10. kolejka 27 – 28 września
Górnik Jaworzno   Czarni Sosnowiec
Rozwój II Katowice  Unia Ząbkowice
Ciężkowianka Jaworzno  Górnik Piaski
Orkan Dąbrówka Wielka  Kolejarz 24 Katowice 
Unia Dąbrowa Górnicza  Milenium Wojkowice 
AKS Niwka Sosnowiec  MKS Siemianowice Śląskie 
Andaluzja Brzozowice MCKS Czeladź 
Szczakowianka   Podlesianka Katowice 

11. kolejka 4 – 5 października
Podlesianka Katowice Górnik Jaworzno
MCKS Czeladź  Szczakowianka Jaworzno
MKS Siemianowice Śląskie Andaluzja Brzozowice-Kamień
Milenium Wojkowic AKS Niwka Sosnowiec
Kolejarz 24 Katowice Unia Dąbrowa Górnicza
Górnik Piaski  Orkan Dąbrówka Wielka
Unia Ząbkowice  Ciężkowianka Jaworzno
Czarni Sosnowiec  Rozwój II Katowice

12. kolejka 11 – 12 października
Górnik Jaworzno  Rozwój II Katowice
Ciężkowianka Jaworzno Czarni Sosnowiec
Orkan Dąbrówka Wielka Unia Ząbkowice
Unia Dąbrowa Górnicza Górnik Piaski
AKS Niwka Sosnowiec Kolejarz 24 Katowice 
Andaluzja Brzozowice Milenium Wojkowice
Szczakowianka   MKS Siemianowice Śląskie
Podlesianka Katowice  MCKS Czeladź 

13. kolejka 18 – 19 października
MCKS Czeladź   Górnik Jaworzno
MKS Siemianowice Śl  Podlesianka Katowice
Milenium Wojkowice  Szczakowianka Jaworzno
Kolejarz 24 Katowice  Andaluzja Brzozowice-Kamień
Górnik Piaski   AKS Niwka Sosnowiec 
Unia Ząbkowice   Unia Dąbrowa Górnicza
Czarni Sosnowiec  Orkan Dąbrówka Wielka
Rozwój II Katowice Ciężkowianka Jaworzno

14. kolejka 25 – 26 października
Górnik Jaworzno  Ciężkowianka Jaworzno
Orkan Dąbrówka Wielka  Rozwój II Katowice
Unia Dąbrowa Górnicz Czarni Sosnowiec
AKS Niwka Sosnowiec Unia Ząbkowice 
Andaluzja Brzozowice Górnik Piaski 
Szczakowianka Jaworzno Kolejarz 24 Katowice 
Podlesianka Katowice Milenium Wojkowice  
MCKS Czeladź  MKS Siemianowice Śląskie  

15. kolejka 2 – 3 listopada
MKS Siemianowice Śląskie Górnik Jaworzno
Milenium Wojkowice MCKS Czeladź
Kolejarz 24 Katowice Podlesianka Katowice 
Górnik Piaski   Szczakowianka Jaworzno 
Unia Ząbkowice   Andaluzja Brzozowice-Kamień
Czarni Sosnowiec  AKS Niwka Sosnowiec 
Rozwój II Katowice Unia Dąbrowa Górnicza 
Ciężkowianka Jaworzno Orkan Dąbrówka Wielka

K.rePeć

Terminarz rozgrywek V ligi  Terminarz rozgrywek V ligi  Terminarz rozgrywek V ligi

1. kolejka 9 – 10 sierpnia
Orkan Dąbrówka Wielka  Górnik Jaworzno
Unia Dąbrowa Górnicza Ciężkowianka Jaworzno
AKS Niwka Sosnowiec Rozwój II Katowice
Andaluzja Brzozowice  Czarni Sosnowiec
Szczakowianka   Unia Ząbkowice
Podlesianka Katowic Górnik Piaski
MCKS Czeladź  Kolejarz 24 Katowice
MKS Siemianowice Śl Milenium Wojkowice

2. kolejka 16 – 17 sierpnia
Górnik Jaworzno  Milenium Wojkowice
Kolejarz 24 Katowice MKS Siemianowice Śląskie
Górnik Piaski  MCKS Czeladź
Unia Ząbkowice  Podlesianka Katowice
Czarni Sosnowiec  Szczakowianka Jaworzno
Rozwój II Katowice Andaluzja Brzozowice-Kamień
Ciężkowianka Jaworzno AKS Niwka Sosnowiec
Orkan Dąbrówka Wielka Unia Dąbrowa Górnicza

3. kolejka 20 sierpnia
Unia Dąbrowa Górnicza Górnik Jaworzno
AKS Niwka Sosnowiec Orkan Dąbrówka Wielka
Andaluzja Brzozowice Ciężkowianka Jaworzno
Szczakowianka   Rozwój II Katowice
Podlesianka Katowice Czarni Sosnowiec
MCKS Czeladź  Unia Ząbkowice
MKS Siemianowice Śl  Górnik Piaski
Milenium Wojkowice Kolejarz 24 Katowice 

4. kolejka 23 – 24 sierpnia
Górnik Jaworzno  Kolejarz 24 Katowice
Górnik Piaski   Milenium Wojkowice
Unia Ząbkowice  MKS Siemianowice Śląskie 
Czarni Sosnowiec  MCKS Czeladź 
Rozwój II Katowice Podlesianka Katowice
Ciężkowianka Jaworzno Szczakowianka 
Orkan Dąbrówka Wielka Andaluzja Brzozowice-Kamień
Unia Dąbrowa Górnicza AKS Niwka Sosnowiec

5. kolejka 30 – 31 sierpnia
AKS Niwka Sosnowiec Górnik Jaworzno
Andaluzja Brzozowice Unia Dąbrowa Górnicza
Szczakowianka   Orkan Dąbrówka Wielka
Podlesianka Katowice Ciężkowianka Jaworzno
MCKS Czeladź  Rozwój II Katowice
MKS Siemianowice Śl  Czarni Sosnowiec
Milenium Wojkowice Unia Ząbkowice
Kolejarz 24 Katowice Górnik Piaski
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Sport

miejskie Centrum kultury i Sportu 
Jaworzno, ul. mickiewicza 2 www.sokol.jaw.pl

reklama

PIłKA NOżNA 

PIłKA NOżNA 

36/f/07

IX GRAND PRIX W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
3 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 sierpnia do 29 sierpnia wtorek oraz czwartek - godz. 14.00 – zajęcia tenisa ziemnego 

dla młodzieży 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.

WAKACJE Z SZACHAMI
od 4 sierpnia do 8 sierpnia – godz. 10.00-14.00, Klub ,,Niko” – Byczyna ul. Korczyńskiego
Zajęcia dla wszystkich chętnych – serdecznie zapraszamy!

WAKACYJNY TURNIEJ SZACHOWY P15
9 sierpnia godz. 10.00 Klub ,,Niko” – Byczyna ul. Korczyńskiego
Wpisowe 30zł, zawodnicy z Jaworzna 20 zł. Zapraszamy!

OTWARTY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO DLA DZIECI
8-9 sierpnia godz. 9.00-16.30
korty tenisowe przy Stadionie Miejskim ul. Krakowska 8
Zgłoszenia do 8 sierpnia do godz. 9.30 na kortach lub telefonicznie 695 927 435
Podział na chłopców i dziewczęta w kategoriach:
Grupa I: 7-10 lat
Grupa II: 11-14 lat
Grupa III: 15-18 lat
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia legitymacji szkolnej lub innego do-
kumentu potwierdzającego tożsamość oraz stosownego oświadczenia podpisanego przez 
rodzica/opiekuna (zgoda na udział w zawodach). Zapraszamy!

Zarząd klubu Victorii 
Jaworzno ma 
postawione 
zarzuty przez 
jaworznickich 
prokuratorów 
za nielegalną 
sprzedaż majątku 
klubu... żonie 
prezesa Bogdana 
Wojciechowskiego. 
Dochodzenie, na 
zlecenie prokuratury, 
prowadził Wydział 
Przestępstw 
Gospodarczych, 
pod kierownictwem 
podkomisarza 
Grzegorza Czerniaka.

Do transakcji 
klub dołożył 33 tys. zł

W lutym i w maju 2007 roku za-
rząd klubu Victoria Jaworzno, bez 
zwoływania Walnego Zgromadze-
nia, czyli bez wiedzy i niezbędnej 
zgody członków klubu, sprzedał 
majątek k lubu – najpierw w lu-
tym działkę o powierzchni 266 m2 
z mieszczącą się na niej halą spor-

Odpowiedzą przed sądem
– Postawiono już zarzuty członkom zarządu, obecnie trwają czynności mające na celu zweryfikowanie 
linii obrony – powiedziała nam prokurator Magdalena Filipowicz

tową , a później 
w maju s tad ion 
wraz z zabudowa-
niami i kortami 
tenisowymi. Cena 
za 4 ha i 1334 m2 
wyniosła 211 tysięcy i 500 złotych. 
Nabywcą, nielegalnie sprzedanej 
posiadłości, była żona prezesa Woj-
ciechowskiego – Według statutu, 
zarząd miał jedynie prawo do admi-
nistrowania majątkiem, a to oznacza 
jedynie dbałość o jego stan – powie-
działa nam w grudniu 2007 roku, 
prokurator Liliana Sobańska.

W listopadzie zarząd Victorii 
zdecydował się odkupić swój ma-
jątek od żony prezesa. Transakcja 
odwrotna przeprowadzona została 
również w dwóch transzach, róż-
niły się już jednak kwoty. Victoria 
odkupiła pierwszą część majątku za 
183 tysiące złotych. Dołożyła tym 
samym do transakcji 33 tysiące zło-

Victoria Jaworzno 
prawdopodobnie nie 
wystartuje w rozgrywkach 
IV ligi w sezonie 2008/09. 
– Nic nie powiem na ten 
temat, mogę jedynie 
zdradzić, że walczę o byt 
stowarzyszenia i o to, byśmy 
nie byli „farbowańcami” 
– powiedział nam prezes 
Bogdan Wojciechowski. 
Na pytanie, w jaki sposób 
prezes walczy o ligowy byt, 
sternik Victorii odmówił 
udzielenia odpowiedzi.

O status  piłkarskiej drużyny Victo-
rii dowiadywaliśmy się również w Ślą-
skim Związku Piłki Nożnej. – Oficjal-
ny termin zgłoszenia, lub wycofania 
drużyny z rozgrywek mija 24 lipca. Jeśli 
chodzi o Victorię Jaworzno, to z klubu 
nie było żadnej informacji, odnośnie 
wycofania zespołu z rozgrywek. Na 
dzień dzisiejszy Victoria normalnie 
funkcjonuje w terminarzu rozgrywek 
– powiedziała nam w piłkarskim 
związku Bogusława Wesołowska.

Victoria nie wystartuje
Ta informacja mogłaby zostać 

uznana za dobry prognostyk i szan-
sęe na to, że Victoria jednak zagra 
na IV-ligowych boiskach. Jednak 
w świetle ostatnich poczynań zarzą-
du Victorii, trudno być dobrej myśli. 
Informację o tym, że Victoria w IV 
lidze nie wystartuje, a swoją licencję 
chce odsprzedać, docierały do nas już 
od kilku tygodni, o czym na bieżąco 
informowaliśmy. – Prowadziliśmy 
rozmowy z Victorią na temat przyjęcia 
jej licencji na grę w IV lidze, jednak  
z rożnych przyczyn zrezygnowaliśmy 
z tego pomysłu – mówił nam niespełna 
2 tygodnie temu Zbigniew Siewniak, 
wiceprezes Zgody. 

Na licencję Victorii nie skusiły się 
również drużyny Górnika i Szczako-
wianki Jaworzno, wobec czego prezes 
rozpoczął poszukiwania wśród klu-
bów spoza miasta Jaworzna, a nawet 
spoza województwa Śląskiego. Chętni 
w końcu się znaleźli. Drużyny Górni-
ka Brzeszcze i Janiny Libiąż zgłosiły 
chęć gry w IV lidze na licencji klubu 
z naszego miasta czy to łącząc się 
z nim, czy przejmując jego licencję. 
Jednak szanse, że któryś z tych klu-
bów rzeczywiście zajmie miejsce Vici 
w IV lidze są znikome. – Zostało zbyt 
mało czasu. Decyzja o połączeniu sek-
cji piłki nożnej Victorii z innym klu-
bem musiałaby zostać potwierdzona 
uchwałą zarządu, a na to był czas do 

15 lipca – tłumaczy na łamach Gazety 
Wyborczej Teodor Wawoczny, prze-
wodniczący Wydziału Gier Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej. Zbyt późny 
termin wyklucza połączenie się Vic-
torii Jaworzno z drużyną z Brzeszcz, 
lub Libiąża. 

Z kolei przejecie licencji Victorii 
przez któryś z wymienionych klu-
bów również nie wchodzi w grę, gdyż 
wymienione zespoły, zrzeszone są 
w strukturach Małopolskiego Związ-
ku Piłki Nożnej. 

Komentarz: Dziś, na pytanie, co 
dalej z Victorią, nie można udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje 
się, że wszystkie działania sternika 
klubu zmierzają ku temu, aby w IV 
lidze nie wystartować. Na dzień dzi-
siejszy fakty są takie, że za 2 tygodnie 
rusza IV liga, a Victoria nie przepro-
wadziła nawet jednego treningu, nie 
ma trenera. Gdyby Victoria miała 
wystartować w rozgrywkach, to pre-
zes zajmowałby się poszukiwaniem 
piłkarzy, nie nabywców na IV-ligową 
licencję.

Tymczasem prezes Wojciechow-
ski o fatalną sytuację klubu obwinia 
Związek Górniczy i Urząd Miasta. 
Wydaje się, że powinien poszukać 
błędów w podejmowanych przez 
siebie decyzjach (patrz ar tykuł 
powyżej).

K.rePeć

Zarząd klubu Victorii 

zlecenie prokuratury, 

tych. Druga część majątku została 
odkupiona po cenie sprzedaży. 

Nieprawidłowości 
w rozliczaniu półkolonii
Prokuratura prowadzi również 

dochodzenie w sprawie nieprawi-
dłowości, w przeprowadzonej przez 

Victorię akcji „Szansa na lato w mieście 
z uśmiechem”. Jak powiedziała nam 
prokurator Magdalena Filipowicz: – Po-
stępowanie w tej sprawie ciągle się toczy, 
ciągle przesłuchiwani są świadkowie.

W czerwcu roku 2007 Urząd Miasta 
przyznał Victorii dotację na zadanie z za-
kresu upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu, krajoznawstwa oraz wypo-
czynku dzieci i młodzieży pod tytułem 
„Szansa na lato w mieście z uśmiechem”. 
Na ten cel Urząd wyasygnował równo 51 
tysięcy i 150 złotych. Podejrzenia, co do 
nieprawidłowości w wykorzystaniu tej 
kwoty, wzbudziły ogłoszenia Victorii, 
która szukała chętnych do wyjazdu na 
półkolonie. Już brak stałej grupy pół-
kolonistów jest w tego typu projektach 
sprawą niedopuszczalną. Urząd zwrócił 
również uwagę na nieprawidłowości 
w rozliczeniach z półkolonii, czyli róż-
nicę pomiędzy sporą ilością wydanych 
pieniędzy na wyżywienie, a niewielką 
ilością uczestników półkolonii oraz 
jakością posiłków. Część rachunków, 
za wyżywienie wystawiła żona prezesa 
Wojciechowskiego.

O postępach w sprawie Victorii, 
będziemy informować na bieżąco.

K.rePeć

tych. Druga część majątku została 
odkupiona po cenie sprzedaży. 

dochodzenie w sprawie nieprawi-
dłowości, w przeprowadzonej przez 
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Chiny rok 1839 n.e. – 
okres rozkwitu wiśni.

Na świętym wzgórzu Lingyin od-
bywa się ceremonia. Nie każdy mógł 
brać w niej udział. Było tam Brac-
two Czarnej Wiśni, które oddawało 
cześć jednemu drzewu o magicznej 
mocy. Opiekowało się nim i trzy-
mało w tajemnicy przed ludźmi. 
O samym bractwie też nikt z ludu 
chińskiego nie wiedział. Przekazy-
wano sobie tylko legendy o istnieniu 
tajnego stowarzyszenia. Natomiast 
magicznemu drzewu przypisywa-
no różne właściwości i moce, ale 
tylko Bractwo Czarnej Wiśni znało 
prawdę. Sami wybierali nowych 
członków, którym mogli zaufać i po-
wierzyć tajemnicę strzeżoną przez 
wiele pokoleń i dynastii.

Lecz odbywająca się właśnie ry-
tualna ceremonia miała być ostatnią 
w dziejach ludzkości. Wśród człon-
ków bractwa był zdrajca. Ameryka-
nie przekupili go, a on zdradził im 
miejsce i czas spotkania swoich to-
warzyszy. Podczas ceremonii wszy-
scy bracia zostali wymordowani, a 
zdrajca razem z nimi. 

Tajemnicza wiśnia została ścięta 
i przewieziona do Ameryki. Tam 
przerobiono ją na deski, z których 
wyprodukowano kuchenny kre-
dens. 

Kredens zmieniał swoich właści-
cieli, miejsca, a nawet kontynenty. 
Nikomu jednak przez blisko dwa 
wieki nie udało się odkryć jego ta-
jemnicy i mocy.

Anglia – czasy 
współczesne.

– Matko nie! Nie ma mow y! 
Nawet o tym nie myśl! – mówiła 
podniesionym tonem Anna.

– Ależ córciu! Ja tak bardzo 
chcę! Wiesz, że uwielbiam gotować! 
– upierała się Emma. 

– Tak wiem, ale przecież …
– Tak, ale to nie powód, abym nie 

brała udziału w tym konkursie. Jak 
poukładasz mi wszystko, a ja zapa-
miętam, gdzie co leży, to uda mi się 
ugotować moje pokazowe danie.

– Mamo! Błagam – nie! Jakby Ci 
się coś stało, nigdy bym sobie tego 
nie wybaczyła. 

– O k tórej  masz spot ka nie? 
– zapytała Emma chcąc zmienić 
temat.

– Za pół godziny i dlatego muszę 
już wyjść.

– Leć córeczko – powiedziała 
zrezygnowana Emma.

Złote Pióro w kategorii szkoły ponadgimnazjalne
Miłosz Pawlik – II Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie

Pachnidło
wciąż pachniesz mambami
jadowitych snów
   
złotowłosym dywanem
który unosi nas
ponad krainę bzów
i korzennych przypraw
    
pod osłoną nieba usianego
gwiazdami anyżu
oczami z goździków
malowanych cytrynowym
sokiem
wtulamy się w zapach
aromatycznych pierników
pod obłokiem hebanowych
kadzideł i hipnotyzującej ambry
   
lecz skąd mam mieć pewność
że nie ulotnisz się jak cykoria czy
piżmo których tak mi potrzeba
   
skoro zbliża się nów
i księżyc obdarzy cię
nową wonią
nieba
  
skąd mam mieć pewność
że nie znudzą cię sny i przyprawy
   
że nie zawahasz się użyć
słoika czarnej
zabójczej

kawy goosfrabba

Złote Pióro w kategorii szkół podstawowych
Monika Liwak – Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworznie

Czekanie na wiosnę
Jeszcze śniegi w polach leżą
I niebiosa drzewa śnieżą, 
A pod lasem – mały kwiatek
Rozbudzony
Zrzuca z siebie śniegu płatek.

I ja czuję, że z daleka
Zmierza do nas, na nią czekam.
I zaprosi nam motyle,
Ptaki wrócą,
Zieleń zbudzi słońca tyle.

Panno z kwiecia dni nawlekaj 
Na nić słońca i nie zwlekaj,
W ludzkie serca miłość wkładaj
I nadzieję.
Całym wielkim światem władaj. MiśKa

Złote Pióro w kategorii gimnazja
Maja Kubalańca – Gimnazjum nr 4 w Bielsku Białej

Życie
Uśmiechu na zmęczonej twarzy mojej mamy,
ciepłych wełnianych skarpetek, 
zrobionych przez zręczne palce babci, 
tęczy na spalinowym tle poszarzałych chmur,
dumy w brązowych oczach mamy,
źdźbeł traw tańczących z wiatrem 
nie dano mi zobaczyć … 
zapachu ciepłych bułeczek wyjmowanych 
z gorącego pieca,
lawendowego zapachu mojej mamy,
zapachu wiosny wciskającej się wszędzie,
gdzie tylko się da,
drapiącego w nosie zapachu pieprzu,
zapachu książki prosto z drukarni,
zapachu zbliżającej się śmierci
i nowego życia
nie dano mi poczuć …
Ulotnego pocałunku złożonego na szorstkim policzku, 
łzy spływającej po mojej szyi, 
matczynego objęcia pełnego miłości, 
drapiącego w gardle płaczu 
nie dano mi poczuć …
Nie dano mi poczuć, 
że jestem szczęśliwa, zła czy smutna … 
Nie dano mi poczuć, że jestem. MajaKuba

– Do widzenia mamo! Wrócę 
za trzy, godziny. Powiedziawszy 
to Anna wyszła na spotkanie biz-
nesowe.

W tym dniu na aukcji pewna ko-
bieta zakupiła piękny, stary, zrobio-
ny z drzewa wiśniowego kredens.

Emma wolnym krokiem przeszła 
do fotela stojącego koło okna. W jej 
głowie pojawiły się smutne myśli: 

– Anna na nic mi nie pozwala. 
Ciągle przy pomina mi o moim 
kalectwie. Traktuje mnie jak małe, 
bezradne dziecko, a to przecież 
ja powinnam się nią opiekować 
i wspierać w trudnych chwilach. 
Moja „ślepota” mnie ogranicza, ale 
inne zmysły pozwalają mi widzieć 
otaczający mnie świat. Dlaczego 
ona tego nie rozumie…?

Emma przypomniała sobie wspa-
niałe czasy swoich sukcesów, kiedy 
to wygrywała większość konkursów 
gastronomicznych. Z jej oczu po-
płynęły łzy radości i smutku.

– Zabiegana, zapracowana – za-
pomniała nawet o moich urodzi-
nach.

Emma znużona dniem zasnęła w 
fotelu otulona ciepłem wpadającego 
do okna słoneczka. 

Obudził ją hałas i zamieszanie 
w korytarzu. 

– Anno! Czy to ty? – zapytała 
zaniepokojona.

– Tak mamo, to ja. Bądź tak mila 
i daj mi jeszcze chwilkę na przygo-
towanie niespodzianki dla Ciebie. 
Zostań w pokoju....

– Jak będzie gotowa to Cię za-
wołam.

– Więc nie zapomniałaś o moich 
urodzinach?

– Nigdy mamo nie zapominam 
o tak wyjątkowym dniu.

Chwilkę trwało zanim Emma 
doczekała się i mogła przejść z 
pokoju do kuchni, ale nigdy nie 
podejrzewała, że czeka tam na nią 
tak wyjątkowy prezent. Dotykała 
go swoimi palcami, uśmiechała się 
tajemniczo, a na jej twarzy widać 
było wielkie zadowolenie.

– Jest wyjątkowy i piękny. To 
naprawdę dla mnie?

– Skoro wszystko chcesz mieć 
pod ręką i pod kontrolą to pomy-
ślałam sobie, że przyda Ci się taki 
kredens – wszystkiego najlepszego 
mamo.

Za jakiś czas
Emma postanowiła podlać kwia-

ty stojące w kuchni na oknie. Nagle 
coś trzasnęło. Domyśliła się, że to 
szaf ka z naczyniami. Faktycznie 
szaf ka była otwarta. Nagle półka 
sama się zamknęła. Emma tak się 
przeraziła, że jak tylko mogła naj-

szybciej, wybiegła z kuchni. Weszła 
do pokoju i zamknęła się w nim. Po 
długim upływie czasu  postanowiła 
wyjść z ukrycia i wrócić na miejsce 
zdarzenia. Posprawdzała wszystkie 
szafki i każdą z osobna. I nagle, do-
tykając blatu kredensu poczuła pod 
palcami dziwnie znajome wypukło-
ści. Był to  alfabet Braille’a. Kobieta  
przesuwając delikatnie palcami po 
tworzących się literkach, słowo po 
słowie czytała jakąś wiadomość. 
Poznała tajemniczą historię.

Emma nie mogła dojść do siebie. 
Wydawało jej się, że to wszystko jest 
dziwnym snem. Po kilku minutach 
powiedziała jakby sama do siebie.

– Wiec jesteś kredensem zrobio-
nym z drzewa o potężnej mocy? 

– Tak – znam Twoje marzenia. 
Wiem, że od lat pragniesz wystą-
pić w konkursie gastronomicznym. 
Pomogę ci. 

Starsza pani  uśmiechnęła się 
nieśmiało  i zapytała z niedowie-
rzaniem:

– To zabieramy się do pracy?
I tak to się zaczęło.
Emma najpierw wymyśliła imię 

dla swojego magicznego kredensu. 
Nazwała go Drewniś. Wymyślili ra-
zem, że Emma będzie wypowiadała 
nazwę danego produktu, a Drewniś 
będzie  podawał go z szafki. Po jakimś 
czasie, gdy kobiecie gotowanie szło 
płynnie i bez pomyłek, postanowiła 
opowiedzieć wszystko Annie. Dziew-
czyna nie mogła uwierzyć w opowie-
dzianą przez mamę historię. Widząc 
jednak, że mama świetnie radzi sobie 
w kuchni i że jest w dobrych „rękach”, 
pozwoliła jej na udział w konkursie.

Emma spełniła swoje największe 
marzenie. Wzięła udział w kulinar-
nym konkursie międzynarodowym. 
Jury zgodziło się, by wniesiono jej 
kredens na salę. Udało się. Emma 
wygrała, a wygraną przekazała na 
fundację na rzecz dzieci niewido-
mych.

Emma zmierzyła się ze swoją 
słabością i okazała się dobrą, wraż-
liwą osobą. 

Anna wyszła za mąż i zaczęła 
układać swoje własne życie. Wszy-
scy byl i szczęśl iwi. Emma żyła 
jeszcze dwadzieścia lat. Gdy zmarła 
pozostawiła coś po sobie – talent. 
Jej wnuczka Karolina, tak jak i jej 
babcia, wygrywała konkursy ga-
stronomiczne.

Warto  pamiętać, że każdy z 
nas pozostawi coś po sobie, a tych, 
którzy odejdą, znajdziemy w swo-
im sercu.

Malina

jagoda strońsKa 
szKoła Podstawowa nr 5 w jaworznie

Jak co roku prezentujemy laureatów 
międzyszkolnego konkursu literackiego 
o Złote Pióro prezydenta Jaworzna.
W tym numerze przedstawiamy 
laureatów w kategorii poezji oraz 
najlepszy tekst w kategorii prozy  
ze szkół podstawowych.

Bractwo Czarnej Wiśni
Złote Pióro w kategorii szkół podstawowych – proza



16 Co tydzień nr 31/879
30 lipca 2008 roku

Miasto Jaworzno

754/d/08

Reklama

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

52/07

79/07

Tworzymy z wyobraźnią i smakiem!

Wypożyczamy samochody 
do ślubu!

Polecamy: jedyny w Jaworznie 
zabytkowy model Mercedes,

oraz ekskluzywny model Audi A-6

Zapraszamy także 
na zakupy kwiatów ciętych 

i doniczkowych, wiązanek, upominków, 
dodatków itp. Gwarantujemy 

duży wybór towaru!
Na terenie Jaworzna dowóz kwiatów 

gratis!!! (pow. 50 zł)
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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

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!
Jaworzno ul. Piłsudskiego tel. 608476405

154/07

Gabinet Medycyny Estetycznej „LIFT”
 najnowsze zabiegi kosmetyczne i medycyny estetycznej 

oraz pielęgnację i stylizację paznokci.
Od 30.07 do 30.08 Letnia promocja 

do każdego zabiegu na twarz lub ciało maski, 
płaty lub henna GRATIS. 

Zapraszamy Klinika Zdrowia i Urody ul. Przechodnia 5 
tel. 0 504 137 707

W przychodni lecznictwa 
otwartego Elvita 
przy placu Gwarków 
w tamtejszej Szkole 
Rodzenia, w czerwcu 
zakończył się kolejny 
kurs zajęć teoretyczno-
praktycznych. 

Cer t y f i kat u kończenia 
k u rsu ot rz y ma ło s iedem 
młodych par, oczekujących 
potomstwa.

Program kursu obejmuje 10 
spotkań, dwa razy w tygodniu 
w systemie małych grup, co 
tworzy przyjazną atmosferę 
w nawiązywaniu kontaktów, 
służy wzajemnej wymianie 
spostrzeżeń, doświadczeń i do-
znań dotyczących przyszłego 
macierzyństwa.

Uczestnictwo w zajęciach 
gwarantuje odpowiednie przy-

Szkoła Rodzenia 
przy placu Gwarków

gotowanie psychiczne i fizycz-
ne do porodu z akceptacją jego 
przebiegu ponadto przekazuje 
edukację w zakresie pielęgnacji 
i karmienia niemowlęcia.

Na zakończenie czerwco-
wego kursu odbyły się zajęcia 
praktyczne pielęgnacji i kąpieli 
noworodka.

Szkoła Rodzenia przygo-
towuje także przyszłe matki 
do podejmowania ćwiczeń 
usprawniających, które po-
zwalają na szybki powrót do 
stanu przed ciążą.  Pomoc-
na jest również w dbałości 
o sprawność fizyczną przy-
szłych matek, zalecając sze-
roką gamę ćwiczeń  sprawno-
ściowych  i relaksacyjnych. 

Z kursu może skorzystać 
każda kobieta od 20 tygodnia 
ciąży wraz z partnerem. Zaję-
cia prowadzą mgr fizjoterapii 
Agnieszka Ziarko-Bondar 
i położna Anna Siech. z.Ż.
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Po zakończeniu prac na os. Pszczel-
nik i rozpoczęciu budowy kanalizacji 
sanitarnej w ul. Lipinka/ul. Koniówki, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji rozpoczęło kolejną 
inwestycję. Tym razem, na odcinku 
300m, przebudowany i wymieniony 
zostanie rurociąg w ul. Miodowej. 
Ma to na celu ułatwienie dostarczania 
wody oraz uporządkowanie układu 
sieci zasilającej.

Większość budynków, znajdują-
cych się na końcu ul. Miodowej, zasi-
lana jest w wodę siecią wodociągową 
o tzw. „układzie pajęczym”. Oznacza 
to, iż istniejące oraz nowopowstałe 
budynki zostały podłączone do ruro-
ciągów znajdujących się na pobliskich, 
sąsiadujących działkach. Rurociągi 
te były często o mniejszych przekro-
jach. Taki układ dość niekorzystnie 
wpływał na dostawę wody do posesji, 
zwłaszcza na wahania jej ciśnienia w 
kranach – mała średnica rurociągu 
nie pozwalała zaopatrywać w wy-
starczającą ilość wody istniejących 
budynków:

– Rurociąg w ul. Miodowej zostanie 
przebudowany i uporządkowany w 
sieć wodociągową uliczną, biegnącą 
wzdłuż wydzielonej drogi dojazdowej. 
Ułatwić ma to w przyszłości eksploata-
cję sieci oraz wpływać znacząco na jej 
jakość – wyjaśnia Sławomir Grucel z 
MPWiK.

Oprócz budowy rurociągu ulicz-
nego, przebudowanych  zostanie 
osiem przyłączy wodociągowych. Ich 
dokładny przebieg w terenie został 

Po ulewie ulica jak rzeka

Tak wyglądała ulica Chełmońskiego 
w trakcie piątkowej nawałnicy, jaka 
przeszła nie tylko nad Jaworznem,  
ale nad całym Śląskiem.

Świadectwo

Takich czarnych punktów w Ja-
worznie jest wiele. Szkoda, że miesz-
kańcy wciąż jeszcze potrafią dać 
takie świadectwo swojej świadomości 
ekologicznej i estetycznej. Ten worek 
zobaczyliśmy na Towarowej, ale ma 

się wrażenie, że to wciąż ten sam, 
który pojawia się i znika w różnych 
częściach miasta. To znak, że co bar-
dziej troskliwi mieszkańcy dbają, aby 
jaworznickie służby porządkowe nie 
narzekały na nudę.

PODWALE

Już niedługo 
będą nowe

 Również te stare, mocno już zniszczone, i stwarzające 
zagrożenie dla mieszkańców schody znikną, a w ich miejscu 
pojawią się nowe, z kostki brukowej. Póki co jednak, 
wszyscy przechodzący w tym miejscu muszą uważnie 
patrzeć, jak stawiają kroki. Później, niestety może być już za 
późno.

Zaczynają  
na Miodowej

już uzgodniony z właścicielami po-
sesji. Dodatkową informacją może 
być fakt, iż część zadania ma zostać 
wykonana z wykorzystaniem jednej 
z metod bezwykopowych – przewier-
tem sterowanym. Ma to wpłynąć na 
mniejszą ingerencję w nawierzch-
nię drogi, na mniejszy zakres prac 
odtworzeniowych, a tym samym na 
mniejszą uciążliwość dla mieszkań-
ców. MPWiK nie boi się korzystać 
z nowych technologii przy budowie 
bądź modernizacji kanalizacji czy 
sieci wodociągowych: – Staramy się 
wykorzystać w naszych pracach nowe 
technologie i rozwiązania. Niedaw-

no przy remoncie kanalizacji na ul. 
Gwarków, Tuwima i Szymanowskie-
go, wykorzystaliśmy jedną z metod, 
wtłaczając żywiczny rękaw na wymiar 
rur kanalizacyjnych – dodaje rzecznik 
przedsiębiorstwa. – Metody bezwyko-
powe sprawdzają się w gęstej, wąskiej 
zabudowie oraz tam, gdzie liczy się 
czas i mniejsza ingerencja w zmianę 
organizacji ruchu ulicznego.

Koszt inwestycji, której termin 
zaplanowany jest na trzy miesiące, 
MPWiK szacuje na 120 tys. zł. Odbiór 
prac ma nastąpić końcem września, 
a generalnym wykonawcą jest firma 
AQUA SYSTEM z Bielska Białej. 

Jak widać, jezdnia zamieniła się 
dosłownie w rzekę, z przybocznych 
ulic i zabudowań woda nanosiła 
błoto i piach, a kierowcy zmuszeni 
byli omijać kilkumetrowe kałuże 

z maksymalną ostrożnością. Tak 
było nie tylko na Chełmońskiego 
– ci , k tór ych u lewa zaskoczyła 
w Jeleniu, również mogli trafić na 
spore utrudnienia.

CHROPACZÓWKA

NASZE MIASTO

Sypialny autobus
Przyjmujemy, że ten mężczyzna 

wracał do domu po ciężkiej pracy i wy-
korzystał 40 minut jazdy z Katowic do 
Jaworzna na błogi sen. Przy tej okazji 
przestrzegamy wszystkich „zmęczo-
nych” o zachowaniu ostrożności, bo jak 
wiadomo okazja czyni złodzieja. W naj-
lepszym wypadku z kieszeni może nam 
zniknąć jaworznicka karta miejska, a to 
przecież dzięki niej jest nam dana ta 
chwila odpoczynku w autobusie.
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„Zrób zdjęcie” – konkurs

Sponsorem konkursu jest

JELEŃ

Spłynął nasyp

SZCZAKOWA

Wolność 
ograniczona

Ten przystanek stoi na ulicy Wol-
ności, łączącej Jagiellońską z Jana 
Sobieskiego. Niestety, nasza wolność 
wyboru została w tym miejscu nieco 
ograniczona. Zamiast ławeczki mamy 
to, co moglibyśmy nazwać jej zary-
sem, dwa metalowe szczeble. Chcący 
usiąść muszą się zatem liczyć z pewną 
niedogodnością, ale zawsze przecież 
można czekać na autobus „na stojąco”.  
Na szczęście amatorzy rozkładów jaz-
dy nie dotarli jeszcze w te rejony, więc 
co nieco da się z tabliczki odczytać.

Ten zwał ziemi najprawdopobniej powstał po piątkowej 
ulewie, jednak wymaga pilnej interwencji. Ziemia 
i piasek osunęły się w czasie deszczu z biegnącej pod 
górkę ścieżki, tworząc niemałą przeszkodę dla wszystkich 
zmotoryzowanych poruszających się na Towarowej.

Sytuację uratować może 
jedynie przywrócenie tabliczki 
z powrotem do pozycji 
pionowej i może jakiś większy, 
bardziej czytelny rozkład jazdy

Przystanek?

Po remoncie czyściej
Kontenery na śmieci 
ustawione są dosłownie 
kilkadziesiąt metrów dalej, 
ale teren wokół schodów 
przy Bocznej nie należy do 
najczystszych.

Jednak materiały potrzebne do mo-
dernizacji tego miejsca czekają już na 
pracowników Miejskiego Zakładu Dro-
gowego Wydaje się więc, że po remoncie 
możemy liczyć również na to, że teren 
wokół schodów też zostanie „odnowio-
ny”, czyli oczyszczony ze wszystkich 
fruwających wokół śmieci.

PODWALE

PODWALE

Dla otuchy
Euro 2008 już za nami, ale ślady 

dawnego „ducha sportu” wciąż, jak wi-
dać, możemy jeszcze znaleźć w różnych 
częściach miasta. Ta flaga wisi przy pa-
wilonie na Glinianej, ale to nie jest chyba 
najlepsze miejsce dla symbolu pań-
stwowości. A może dodaje otuchy tym, 
którzy na pobliskiej ławeczce koją żal po 
przegranej Polaków? Przecież wszyscy 
wiemy, że Euro 2012 należy do nas. 

PODWALE

Nowe schody na Glinianej
Miejski Zakład Drogowy, 
po remoncie schodów na 
ul. Wschodniej, zajął się 
tymi na ulicy Glinianej oraz 
chodnikiem łączącym 
ul. Boczną z ul. Licealną.

Mieszkańcy, zwłaszcza ci starsi, 
dla których poruszanie się po starych 
i zniszczonych schodach nie należało 
do najłatwiejszych zadań, wielokrot-
nie podnosili alarm. Z decyzją o ich 
modernizacji nie można było już 
dłużej czekać. Stare stopnie zostaną 
zatem zdemontowane, a w ich miejscu 
pojawią się nowe, z kostki brukowej. 
Nowe schody będą miały również 
poręcze ochronne w celu większego 

bezpieczeństwa pieszych. Ułatwi to 
przejście z Glinianej czy Bocznej na 
Licealną czy chociaż zwykłe dojście 
do kontenerów czy garaży.

Potrzebne zadaszenie
W czasie ładnej pogody problemu 

właściwie nie widać, ale ten pojawia 
się wraz z pierwszymi kroplami desz-
czu. Stare przysłowie mówi „Prze-
zorny zawsze ubezpieczony”, dlatego 
warto mieć wtedy przy sobie parasol. 
Lecz przecież nie zawsze zabieramy 
go ze sobą, a pogoda bywa zmienna. 
Widać to zwłaszcza na przykładzie 
tej lipcowej – niczym z bollywoodz-
kich filmów – czasem słońce, czasem 
deszcz. Zadaszenie nad przystan-
kiem staje się wtedy jak najbardziej 
wskazane.

Wyremontowany zostanie także 
chodnik łączący Boczną i Licealną. 
Pracownicy MZD położą w tym miejscu 
kostkę brukową o łącznej pow. 344m2.

Mieszkańcy Dębu, korzystający z przystanku 
przy sklepie, zwrócili się do nas z nietypową,
a zarazem bardzo typową interwencją. Apelują 
o zadaszenie nad przystankiem. 

PODŁęŻE

To miejsce stanie się 
za niedługo miejscem 
dla wybranych, czyli 
tych, którzy wiedzieli, 
że kiedyś był tu jakiś 
przystanek dla busów.

Dziel na czworo

W tym tygodniu nagrodę w naszym konkursie wygrywa Jacek 
Kaczmarczyk, nie tyle za ciekawe zdjęcie, ile za dość nietypowe 
podejście do tematu i fajny tytuł, który wyjaśnia wszystko. 
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Sierpień w Bibliotece:

Oddział dla Dzieci i Młodzieży 
 wakacje 2008

BIBLIOWAKACJE
„LITERACKO-FILMOWA WĘDRÓWKA 

PO ŚWIECIE”

VI tydzień – kanadyjski (4 – 8 sierp-
nia)

Poniedziałek – bajka filmowa „Franklin” 
cz.1, godz. 10.00
Wtorek – „Wakacyjne czytanie” – głośne 
czytanie bajek o Franklinie, godz. 10.00
Środa –film „Ania z Zielonego Wzgórza” 
cz.1, godz. 10.00
Czwartek - „Mały Artysta na wakacjach”, 
godz. 10.00

Piątek –film „Ania z Zielonego Wzgórza” 
cz.2, godz. 10.00

VII tydzień – niemiecki (11 – 15 
sierpnia)

Poniedziałek – bajka filmowa „Pszczółka 
Maja” cz.1, godz. 10.00
Wtorek – „Wakacyjne czytanie” – głośne 
czytanie opowiadań o pszczółce Mai, 
godz. 10.00
Środa – bajka filmowa „Pszczółka Maja” 
cz.2, godz. 10.00
Czwartek - „Mały Artysta na wakacjach”, 
godz. 10.00
Piątek – bajka filmowa „Pszczółka Maja” 
cz.3, godz. 10.00

Wakacje z filmem
Tydzień z poszukiwaczami skarbów 

28.07-1.08.2008 
godz. 14.00 MAŁA SALA

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 
“Słoneczna” 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

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

492/D/08

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

488/D/08

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

19/07

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

555/D/08

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

55/07

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

733/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

Sprzedam mieszkanie 31 m2 I piętro 
Skałka tel. 0 784 935 161

802/D/08

Sprzedam mieszkanie 53 m2 Chrza-
nów Oś. Północ IV p, 3- pokojowe tel. 
032/ 623 85 10

770/D/08

Do wynajęcia lokal komfortowy pod 
biuro lub gabinet Centrum tel. 0 601 
752 735

760/D/08

Sprzedam mieszkanie 44 m2 Podwale 
tel. 0 508 208 491

759/D/08

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

781/D/08

Wynajmę mieszkanie pokój + kuchnia 
tel. 0 692 92 90 94

788/D/08

Sprzedam kawalerkę po kapitalnym 
remoncie – Centrum tel. 0 515 564 
818

789/D/08

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

801/D/08

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

115/07

Zatrudnię do suchych tynków  
tel. 032/ 616 88 56

43/07

Skład budowlany zatrudni przed-
stawiciela handlowego tel. 0 604 
28 28 70

107/07

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

167/06

Przyjmę samodzielną fryzjerkę.  
Tel. 603 715 902

503/D/08

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

771/D/08

Zatrudnię barmankę 
tel. 032/ 616 88 56

43/07

Firma Nowinex zatrudni pracowni-
ków ochrony i pracowników tech-
nicznych tel. 032/ 616 35 71

630/D/08

Zatrudnię sprzedawcę 
tel. 032/ 616 38 26

780/D/08

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

10/07

Zatrudnię mechanika maszyn 
budowlanych. Tel. 0 501 434 121

19/07

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

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

Firma budowlana zatrudni pracow-
ników dachowych oraz docieplenio-
wych tel. 032/ 617 73 45

109/07

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

737/D/08

Zakłady Mięsne „Unimięs” ul. 
Powstańców Styczniowych 9, Chrza-
nów zatrudnią pracowników produkcji, 
rozbioru, magazynierów, pakowaczy, 
sprzątaczki oraz mechaników i elek-
tryków. Tel. 032/ 625 74 29, 625 74 
10, kadry@unimies.com.pl

778/D/08

Przyjmę pracownicę do biura tel. 0 
517 656 081

777/D/08

Doświadczoną, solidną sklep 
spożywczy RETURN – Podłęże 
tel. 032/ 751 23 43 do 16.00

800/D/08

Zakłady Mięsne „Unimięs” ul. 
Powstańców Styczniowych 9, Chrza-
nów zatrudnią kasjerkę (wymagania: 
min. Wykształcenie średnie, mile 
widziane doświadczenie). Tel. 032/ 
625 74 29, 625 74 10

778/D/08

Producent styropianu zatrudni pra-
cowników do produkcji. Kontakt : 
Dom-Styr, ul. Martyniaków 8, 43-603 
Jaworzno lub biuro@domstyr.pl

779/D/08

Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne Niemcy, Europa 
Zachodnia 071/ 385 20 18

180/12

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

NAPRAWA TELEWIZRÓW u 
klienta Bajda Krzysztof, serwis 
RTV tel. 032/ 752 95 99, 0 603 
090 503

517/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 29zł/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

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

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

Kafelki, hydraulika, remonty komplek-
sowo tel. 0 510 766 356

769/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 naj-
lepiej. 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 Grand Vitara 2003r. XI, poj. 
2000, benzyna, kolor wiśnia, przebieg 
84.500 tys. Km, stan dobry, cena 
37.000,00 brutto (możliwość odlicze-
nia VAT-u) tel. 0 601 48 20 22

791/D/08

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

22/07

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

41/07

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

100/07

Herbalife – produkty tel. 032/ 616 
58 16

144/02

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

100/07

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

Niemiecki tel. 0 606 136 183
786/D/08

INNE
„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

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

bezpł

Zaginęła legitymacja NR 122200 
AGH – Kraków

772/D/08

Zaginęła legitymacja NR 119010 
AGH – Kraków

773/D/08

Domki wolnostojące – wczasy 
weekendy okolice Wadowic tel. 0 
514 357 452

130/07

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.

1 sierpnia  godz.21.30  Kino Letnie - Komedia romantyczna „SCOOP” Parking przed  
Halą Widowiskowo - Sportową

4  – 14 sierpnia Warsztaty wokalne dla młodzieży , Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2
4  – 14 sierpnia Warsztaty teatralne dla młodzieży , Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2
5 sierpnia „Szewczyk Kopytko i Kaczor Kwak” – spektakl teatralny dla dzieci w  

wykonaniu Teatru Malutkiego z Łodzi  Parking przed halą MCKiS
5 – 13 sierpnia  Otwarte warsztaty taneczne dla młodzieży (12 – 18 lat) ,  (taniec towa-

rzyski ,taniec nowoczesny), Sala Kameralna ul. Mickiewicza 2
5 – 13 sierpnia Letni kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych, 
 Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2
9  sierpnia Festyn przy zespołach śpiewaczych , Park Lotników Os.Stałe
10 sierpnia Tubing Show Jaworzno, Parking przed Halą Widowiskowo – Sportową
18–29 sierpnia Otwarta pracownia plastyczna
18–29 sierpnia Otwarte warsztaty pracy z tekstem, Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2
19,20,26,27 sierpnia
 Otwarte zajęcia rytmiki, Sala lustrzana w hali MCKiS ul. Grunwaldzka 80
23 sierpnia Zakończenie lata, Stadion sportowy MCKiS ul.Moniuszki 95
25-29 sierpnia Warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie, wikliniarskie, Parking przed halą  

MCKiS ul.Grunwaldzka 80
31 sierpnia „Na pograniczu” – Dożynki Miejskie ,  

Parking przed halą MCKiS ul.Grunwaldzka 80

WRZESIEŃ
6 września Zakończenie sezonu letniego koncert eM Bandu , Park Lotników Os.Stałe

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 „Kasztan”
Lipiec od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-14.00 -„Poranek Klubowicza”: zajęcia 
artystyczne; plastyczne, wokalne, taneczne, teatralne, zajęcia sportowe; turnieje tenisa 
stołowego, rozgrywki bilarda, wieloboje zręcznościowe, akcje turystyczne; wycieczki 
autokarowe, rowerowe, piesze, zajęcia kulinarne, zabawy umysłowe,
w godz.14.00 – 17.00: stanowiska internetowe, stanowiska gier play-station, rozgrywki 

darta, tenis stołowy.
Klub „Niko

Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 - Dla dzieci i młodzieży udostępniona hala 
sportowa. Gry i zabawy świetlicowe.

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 muzy-
kowanie 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.

Taśmy VHS oraz kasety 
magnetofonowe 

odchodzą  
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
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Zarząd Fundacji „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” poszukuje 
do współpracy lub zatrudnienia osobę lub instytucję, której 

zadaniem będzie miedzy innymi szeroko rozumiane kierowanie 
Hippicznym Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Rekreacyjnym  
w Jaworznie Ciężkowicach, oraz podejmowanie działań 

zmierzających do wszechstronnego wykorzystania jego bazy  
i promowania jego rozwoju 

(stanowisko: Kierownik – menadżer)

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

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

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

postępowania rekrutacyjnego.

reklama

Przechadzka  
po dawnym Jaworznie (cz. 4)
Wydarzenia  
na rynku

Od stuleci na jaworznicki rynek, 
nawet wtedy, kiedy się nazywał Na-
wsiem, w każdą niedzielę przybywały 
tłumy wiernych z całej parafii. Trze-
ba bowiem wiedzieć, że uczestnictwo 
w niedzielnej mszy było traktowane 
jako obowiązek, którego przestrze-
ganie było ściśle obserwowane. Za-
tem każdy dorosły, młodzież i wiele 
dzieci uczestniczyło w niedzielnych 
nabożeństwach; kościół św. Wojcie-
cha był jedyną świątynią na obsza-
rze dzisiejszego miasta Jaworzna do 
końca XIX wieku. Spotykali się tutaj 
wszyscy mieszkańcy parafii, a wyj-
ście do kościoła było również spotka-
niem towarzyskim w każdym tego 
słowa znaczeniu. Jeśli przypomnieć, 
że nie było współczesnych mediów 
prasy, radia i telewizji, ale również 
telefonu, to coniedzielne wyjście 
do kościoła odgrywało ważną rolę  
w życiu wszystkich wiernych, nie tyl-
ko w wymiarze spełniania religijnego 
obowiązku. 

Naturalnie inne cele przyświeca-
ły szanowanym gospodarzom i ich 
żonom, innych atrakcji oczekiwały 
ich dzieci w każdym wieku; tym 
niemniej wszyscy na jaworznickim 
rynku w każdą niedzielę, po spełnie-
niu religijnego obowiązku, zażywali 
chwil zasłużonego odpoczynku po 
tygodniowym trudzie.  Niewiele się 
zmieniło, kiedy w Jaworznie pojawiła 
się ludność robotnicza, poza chyba 
faktem, że kościół szybko okazał się 
za mały. Tak więc na naszym rynku 
działy się sprawy ciekawe i ważne dla 
ogółu społeczności. 

Jak to zw yk le w życiu by wa, 
rzeczy wzniosłe przeplatają się  
z tzw. prozą życia, o czym świadczy 
zachowany dokument z 1880 roku. 
Jest to list ówczesnego proboszcza 
ks. Feliksa Sędzikowskiego, który 
uznał zwyczaje panujące wtedy na 
naszym rynku za karygodne i po-
stanowił z nim walczyć. Zaczniemy 
od opisu sytuacji, która zmusiła 
księdza proboszcza do interwen-
cji. Według jego słów –  „…gdyby 
ktoś z obcych przybył do Jaworzna 
w niedzielę lub święto uroczyste 
musiałby się dobrze zastanowić  
i siebie samego zapytać, czy się nie 
pomylił, że to w istocie jest dzisiaj 
niedziela lub święto – dlaczego ? 
Bo w Jaworznie niedziele i święta 
niczym się nie różnią od dnia po-
wszedniego – sklepy, szynki, karcz-
ma od świtu do późnej nocy, przez 
cały dzień w każdą niedzielę i świę-
ta, zwłaszcza u Żydów wszystkich, 
pootwierane – stragany z różnymi 
rzeczami powystawiane na drodze 
publicznej; nawet z okolicy przy-
jeżdżają z konewkami, wiadrami, 
stołkami, faskami, itd. Chociaż 
we wtorek w Jaworznie targi się 
odbywają.”

Taka sytuacja, zdaniem księdza 
proboszcza, jest nie do przyjęcia, 
ponieważ – „…wielkie zgorszenie 
zrządza, zgubnie oddziaływa na 

lud wiejski przybywający na na-
bożeństwo, bo bardzo wielu gapi 
się przy straganach, drudzy znów 
przez całe nabożeństwo w szynkach 
przesiadują, a inni handle przy skle-
pach prowadzą. To więc wszystko 
jest przeszkodą i tamą dla wielu w 
wypełnianiu obowiązków wiary 
świętej. Odwodzi ich od służby bo-

żej, bo przychodzą do kościoła, albo  
w końcu kazania, albo w połowie 
lub przy końcu sumy, a często zu-
pełnie kościół opuszczą. Tak się więc  
w Jaworznie dzieje – gwałcą i depcą 
przykazania boskie, trzecie i pierw-
sze kościelne.” 

Ale przecież księdza proboszcza 
oburzała nie tylko opisana sytuacja, 
poruszył również sprawę pijaństwa, 
zwłaszcza w dni tzw. geldtagu, czyli 
dni wypłat w kopalniach. Pisał więc, 
że „.. .pijaństwo, jak było tak i jest na 
porządku dziennym, a szczególniej 
po tak zwanym geldtagu, w tym to 
dniu nieszczęsnym, najmniej do pół-
nocy piją, awantury, bitki, przekleń-
stwa i wrzaski wyprawiają, a idąc 
do domów z krzykami i śpiewkami 
swoimi pijackimi wracają… przed 
trzema blisko miesiącami po tem 
geldtagu, jak zaraza jaka, pijaństwo 
rozlało się po Jaworznie i po drogach 
jak bydlęta pijacy leżeli.”

Jak więc widać, ksiądz proboszcz 
niezwykle obrazowo przedstawił 
sytuację, która wymagała interwen-
cji, nie tylko z powodów religijnych, 
ale również z racji przekroczenia 
obowiązującego prawa. Na to zwró-
cił uwagę ks. Sędzikowski powo-
łując się, po pierwsze – na ustawę 
regulującą warunki działalności 
handlowej, a więc wyznaczonych 
dni oraz godzin otwierania i zamy-
kania wszystkich placówek handlo-
wych. Po drugie – ustawa przeciw 
pijaństwu, obie ustaw y zosta ły 
uchwalone przez sejm galicyjski,  
„… a sankcjonowane przez Najja-
śniejszego Pana”, /czyli cesarza Fran-
ciszka Józefa I/, jak pisze zgodnie  
z duchem czasu nasz proboszcz. 

Stosownie do wspomnianych 
ustaw w niedziele i święta szynki 
i sk lepy winny być pozamykane  
w godzinach od 9-tej rano do 16-
tej popołudniu; a ustawa z dnia 25 
maja 1868 roku poszła nawet dalej, 
ponieważ stwierdzała, że „..wszystko 
jest wzbronionem, co przeszkadza  
w pełnieniu obrządków religijnych.” 

W ustawie przeciw pijaństwu prze-
widywano kary dla szynkarzy za 
nieprzestrzeganie przepisów o wa-
runkach prowadzenia wyszynku 
napojów alkoholowych, ale również 
w pewnym zakresie czyniła odpo-
wiedzialnymi za zachowanie gości. 
Otóż na karę szynkarz narażał się 
w sytuacji, którą opisał jaworznicki 
proboszcz „…szynkarze widząc na 
pół pijanych, dają im jeszcze trunki, 
aż do utraty zmysłów”. Dzisiaj ten 
przepis brzmi – nietrzeźwym al-
koholu się nie podaje, ale podobnie 
jak w przeszłości, różnie jest prak-
tykowany.

A o praktyce dnia codziennego 
czytamy w cytowanym liście, że 
ksiądz proboszcz „…nie mogąc już 
dłużej tego ścierpieć, bo chociaż sil-
nie z ambony i przy każdej sposob-
ności powstaje przeciw pijaństwu, 
ale nie mając od stron, do których 
to należy, żadnego poparcia, głos 
jego jest głosem wołającego na pusz-
czy.” A wspomnianymi stronami 
były lokalne władze, które zdaniem 
proboszcza, nie wykazywały się od-
powiedzialnością w tym zakresie. 
Opisuje to więc barwnie, że kiedy 
udał się z tym problemem do wójta, 
ten odpowiedział, że należy to do 
kompetencji żandarmerii, odpo-
wiednik dzisiejszej policji. Z kolei 
naczelnik żandarmerii tłumaczył, że 
on nic nie może zrobić bez polecenia 
władzy gminnej. 

Jak widać sytuacja nie obca naszym 
czasom, przerzucanie się kompeten-
cjami znane jest od początku istnie-
nia każdej formy zarządzania. A nasz 
ksiądz proboszcz niezrażony prze-
ciwnościami tłumaczył urzędnikom, 

że są od tego, aby –„…ustawa powagą 
monarszą zatwierdzona nie była w po-
niewierce, bo nie na to jest wydana, aby 
sobie spokojnie na szynku w ramkach 
za szkłem wisiała, ale żeby zawsze była 
zachowaną i wykonywaną.”  Uwaga 
o wiszeniu za szkłem odnosi się do 
ustawowego obowiązku umieszczania 
w lokalach publicznych w widocznym 

miejscu obowiązujących przepisów 
prawnych. O ile się dobrze orientuję, 
przepis praktykowany do naszych cza-
sów, bardzo często z podobnym skut-
kiem jak w sytuacji, którą przedstawiał 
128 lat temu ks. Sędzikowski.

Z cytowanego listu wynika, że nasz 
proboszcz nie należał do osób łatwo rezy-
gnujących ze swoich postulatów. Pomi-
mo wykrętnych odpowiedzi urzędników, 

wymusił podjęcie pewnych działań i jak 
stwierdził, przy następnej wypłacie, wójt 
z żandarmami chodził – „…i taką ilość 
pijaków posprzątali, iż miejsce na areszt 
przeznaczone, pomieścić ich nie mogło. 
Gdyby tak było ciągle, byłby niezawod-
nie skutek pomyślny, ale niestety, kilka 
razy miało to miejsce, a potem jak np.  
w dniu 14 bm. podobne pijaństwo, krzyki  
i śpiewki hałaśliwe przed wieczorem  
i w nocy się odbywały.”

W takiej sytuacji ksiądz Feliks Sędzi-
kowski postanowił „pomóc” lokalnym 
władzom w praktykowaniu dobrych 
metod działania, a przede wszystkim 
wykonywaniu swoich obowiązków 
w zakresie kontroli i nadzorowania 
przestrzegania obowiązującego prawa. 
Tak właśnie sformułowany został jego 
wniosek do starostwa powiatowego  
w Chrzanowie. Ale nie zapomniał  
o sprawie dla siebie najważniejszej, 
zwracając się –„…z najusilniejszą 
prośbą, aby jako władza rządowa  
w monarchii katolickiej nie dozwala-
ła nadal bezcześcić dni świątecznych  
i niedzielnych.” 

Historia tutaj opowiedziana, może 
służyć jako ilustracja znanych powie-
dzeń, że – wszystko już było, lub, że hi-
storia się powtarza. Ja wolę powiedzenie, 
że historia jest nauczycielką życia, która 
nie uczy jednak wszystkich, niejako  
z automatu. Historia daje naukę tylko 
tym, którzy naprawdę chcą się nie tyle 
uczyć, co nauczyć. Z historii można się 
dowiedzieć, jak skończyły się określone 
przedsięwzięcia, a właśnie skutki po-
winny być nauką i przestrogą dla współ-
czesnego człowieka. I każdy, kto tylko 
zechce, może znaleźć dobre przykłady 
do naśladowania, jak również unikać 
błędów stale powtarzanych przez wielu 
ludzi. Dotyczy to zwłaszcza wielu nowa-
torskich pomysłów, których „odkryw-
czość” wynika wyłącznie z ignorancji 
historycznej ich autorów. 

Maria leś-runicKa
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o g ł o s z e n i e

25 lat STK – rok jubileuszowy (cz. 6)

Nasi artyści
Stowarzyszenie Twórców Kul-

tury w Jaworznie skupia w swych 
szeregach ludzi o bardzo różnych 
charakterach, barwnych i cieka-
wych osobowościach, starszych 
i młodych. Zachowując swoją od-
rębność artystyczną, własny styl 
bycia, kontrastują między sobą co 
wzbogaca Stowarzyszenie niepo-
wtarzalnym klimatem i wymusza 
niejednok rotnie ku lturę bycia 
razem, takt i delikatność postępo-
wania oraz wzajemny  szacunek. 
Niezwykle  ciekawą indywidual-
nością Stowarzyszenia jest pani 
TERESA WIRSKA. Z STK zwią-
zana jest od wielu lat. Wstępując 
do Stowarzyszenia posiadała już 
n iema ł y dorobek a r t yst yczny. 
W grupie artystycznej zachowuje 
swoją nieza leżność, a le bardzo 
ceni przyjaźń, nie narzuca nikomu 
swojej wizji Stowarzyszenia, ale  
nieustannie szuka w nim swojego 
miejsca, jest   honorowa, ambitna 
i prędzej z czegoś zrezygnuje niż 
się o coś upomni. Zajmuje się ma-
larstwem artystycznym olejnym 

uzyskuje efekt autentyzmu, unika-
jąc  zarazem kiczu (np. obraz pt. 
„Kopki”). W dziełach pani Teresy 
Wirskiej zadziwia niezwykła sta-
ranność wykonania, dokładność 
w oddaniu w yg lądu odwzoro-
wywanego modelu jak i nastroju 
towarzyszącego w określonej sytu-
acji, niezależnie od tematyki – czy 
jest to człowiek, czy pejzaż, czy 
kwiaty. Inspirację do swojej twór-
czości czerpała z licznych wojaży 
po Polsce i zagranicy, skąd przy-
woziła nie tylko duchowe wrażenia 
lecz również mnóstwo ciekawych 
i wartościowych pamiątek. Wiele 
z nich ofiarowała na cele publiczne 
i społeczne. Sporą kolekcję pani 
Teresy Wirskiej można podziwiać 
w Domu Kultury w Szczakowej.

Ostatnio najchętniej maluje portre-
ty, wobec których nie można  przejść 
obojętnie. Wykonane w czarno-białej 
technice, stoją na pograniczu autenty-
zmu i satyry. W zaskakujący sposób 
oddaje niezwykłe podobieństwo ma-
lowanej osoby, podkreślając zarazem 
charakterystyczne cechy jej wyglądu 
i uwzględniając w mistrzowski sposób 
wnętrze psychiczne oraz nastrój, w ja-
kim się w danej chwili portretowana 
osoba znajdowała.

Pani Teresa Wirska uczestniczyła 
w licznych wystawach zbiorowych 
i indy widua lnych w Jaworznie 
i poza jego granicami. Jej obrazy 
zawsze cieszyły się powodzeniem 
i uznaniem, łatwo też znajdowały 
nabywców.

jolanta hałas M.

Po 1 maja 2004 roku wielu scep-
tycznie nastawionych do tego tworu, 
jakim jest Unia Europejska, twierdzi-
ło, że Polska w momencie wstąpienia 
do niej utraciła suwerenność i stała 
się zależna od silniejszych państw Za-
chodu. Tymczasem, jak podkreśla eu-
rodeputowany, suwerenność państwa 
nie znika, lecz pojawia się we wspól-
nym działaniu. Odkąd wstąpiliśmy do 
UE, nasz kraj nie ma podpisanej ani 
jednej umowy zagranicznej, wszyst-
kie podpisywane są bowiem między 
UE a innymi państwami.

Jednak najważniejsza kwestia do-
tyczy dzisiaj funduszy europejskich, 
które, dobrze wykorzystane, mogą 
stać się siłą napędową miast i re-
gionów. Polityka regionalna, zwana 
polityką spójności, ma z założenia 
wyrównywać dysproporcje, jednak 
nie na poziomie narodowym, ale 
subnarodowym, czyli właśnie regio-
nalnym. Powstała jako zabezpiecze-
nie wspólnego rynku, bowiem po 
doprowadzeniu do jednej przestrzeni 
gospodarczej i zniesieniu ceł handlo-
wych nierzadko region słabiej rozwi-
nięty staje się jeszcze słabszy. Dziś, 
kiedy polityka celna prowadzona jest 
wspólnie w ramach Wspólnoty, dys-
proporcji powstałych pomiędzy re-
gionami nie liczy się w skali kraju, ale 
w skali międzynarodowej i również 
wspólnie się je wyrównuje - Polityka 
spójności to polityka wyrównywania 
dysproporcji w całej Unii, ponieważ 
osłabiają ją właśnie te najsłabsze re-
giony, to one ciągną nas w dół – wy-
jaśnia Olbrycht.

Z tym, że podziału pomiędzy bied-
nymi a bogatymi dokonano w sposób 
zupełnie arbitralny, opierając się na 
suchych wyliczeniach. W Polsce, po-
dzielonej na 16 regionów, największy 
problem stanowi dzisiaj Warszawa, 
ta bowiem jest hamulcem dla dotacji 
z Unii, które mogłyby popłynąć do 
Mazowsza. Gdyby wyłączyć stolicę 
z tego regionu, automatycznie stałby 
się on biedniejszy, a co za tym idzie, 
wielkość unijnych dotacji znacznie by 
się zwiększyła. Paradoksalne? Takie 
państwa jak Czechy, Słowacja czy 
Węgry już wydzieliły swoje stolice 
jako osobne regiony. Dziś na pierw-
szym miejscu w Unii, pod względem 
wielkości PKB w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca, uplasowała się 
Lubelszczyzna. Szósta od końca jest 
z kolei Opolszczyzna.

Fundusze strukturalne Unii Euro-
pejskiej to potężne narzędzie polityki 
regionalnej, a kierowane są do tych 
sektorów gospodarki danego regionu, 
który stanowi blokadę jego rozwoju. 
Olbrycht zaznaczył jednak, że słabszy 
region, bądź kraj, nigdy całkowicie 
nie dorówna tym bardziej rozwinię-
tym – całym problemem jest to, aby 
nie doprowadzić do zwiększenia dy-
stansu. Polska ma pod tym względem 
50 lat spóźnienia.

Podstawowym błędem, jaki wła-
dze danego regionu czy miasta po-
pełniają, jest troska o to, czy zdążą 
na czas wydać wszystkie unijne fun-
dusze. Tymczasem filozofia rozwoju 
miasta powinna podążać w innym 
kierunku. Dotacja to nie fundusz 
charytatywny - Trzeba zrozumieć, 
o co chodzi, aby móc te pieniądze 
wykorzystać w sposób sensowny, 

Eurozwolennicy i eurosceptycy mieli wreszcie okazję skonfrontować swoje 
poglądy i wyobrażenia na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
z prawdziwym ekspertem w tej dziedzinie, posłem do Parlamentu 
Europejskiego, Janem Olbrychtem, który 23 czerwca wygłosił wykład 
w Bibliotece Miejskiej na temat polityki spójności w UE

Polityka dzielenia nierówno

nie tylko wyliczalny w pieniądzach, 
ale również akceptowany społecznie 
– twierdzi europoseł. Trzeba zatem 
zastanowić się, co blokuje dynamikę 
regionu, a takich czynników może 
być wiele. Stary przemysł, który, kie-
dy upada, pozostawia po sobie rzeszę 
bezrobotnych, którzy nie mogą bądź 
nie chcą pracować w innej dziedzinie 
gospodarki. Brak dobrej komunikacji, 
odcięcie regionu od reszty kraju, np. 
z powodów geograficznych. Kwestie 
kulturowe i mentalność ludzi, których 
ponownie należy zaktywizować na 
rynku pracy.

Taka blokada wymaga dobrej 
i trafnej diagnozy, takiej, która po-
zwoli ulokować unijne dotacje we 
właściwe miejsce przy jednoczesnej 
ich akceptacji ze strony mieszkańców, 

czyli podatników, bo to przecież pie-
niądze pochodzące z sektora publicz-
nego, a więc z podatków. Wydawać by 
się mogło, że taki interes opłaca się 
tylko tym biedniejszym, tymczasem, 
jak mówi Olbrycht – To właśnie dyna-
miczny rozwój tych słabszych regionów 
napędza także gospodarkę tych silniej-
szych. Przy ujednoliconym rynku cała 
Unia równa w górę, a nie w dół.

Nie ma jednej koncepcji lokowania 
funduszy. Tak prowadzona polityka 
spójności, która mówi o tym, że pienią-
dze posyła się tam, gdzie jest najgorzej, 
stoi w opozycji do tej prowadzonej 
przez Elżbietę Bieńkowską, Minister 
Rozwoju Regionalnego. Jak piszą au-
torzy artykułu „Pyskata” („Wysokie 
obcasy”, Nr 50 (151) 17.12.2207), Alek-
sandra Klich i Józef Krzyk, politycy 
PiS tuż po nominacji Bieńkowskiej na 
ministra, obawiali się, że pieniądze 
unijne, zamiast na Wschód Polski, 
popłyną do tych bogatszych regio-
nów na Zachód. Bieńkowska uważa 
bowiem, i nie jest w tym odosobnio-
na, że należy inwestować w regiony 
„lokomotywy”, które pociągną za 
sobą pozostały skład. W przypadku 
tych biedniejszych należy inwesto-
wać w podstawową infrastrukturę, 
bogatsze regiony powinny rozwijać 
zaś nowoczesne technologie. Ale to 
właśnie sam Olbrycht mówi o niej, że 
jest „świetnym fachowcem” i obydwoje 
zgadzają się co do jednego: - Należy 
dawać wędkę, a nie rybę.

Polityka spójności nigdy nie bę-
dzie polityką dzielenia równo, tu nie 
ma miejsca na sprawiedliwy podział 
pieniędzy - Jak jest polityka dzielenia 
równo, to nie ma żadnej polityki. Wte-
dy wystarczy księgowa.

Paulina KarbowniK

Przed wykładem europoseł Jan 
Olbrycht spotkał się m. in. 
z Prezydentem Miasta i zapoznał 
z inwestycjami prowadzonymi 
w Jaworznie przy pomocy 
funduszy europejskich

MBP Jaworzno

PATRONAT HONOROWY

FUNDATORZY

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy młodzież 
w wieku od 16 do 24 lat. Wszelkie informacje 
na temat warunków udziału w konkursie zostały 
zamieszczone na stronie internetowej biblioteki: 
www.biblioteka.jaw.pl.

Patronat merytoryczny nad konkursem objął
prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, 
a na prace czekamy do 13 grudnia 2008 r.

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: 
piorunek@jawnet.pl

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Prezydent Miasta Jaworzna

II edycja konkursu energetycznego:

ŚWIAT OSZCZĘDZA ENERGIĘ

PARTNERZY

PATRONAT MEDIALNY

Urząd
Regulacji Energetyki

Ministerstwo Gospodarki

Polana Strążyska

Zima z młynem

i akwarelowym. Jej obrazy są nie-
zwykle zróżnicowane tematycznie 
– od pejzaży poprzez kwiaty do 
portretów. Wszystkie są niezwykłe 
i nietuzinkowe. W malowanych 
przez siebie krajobrazach chęt-
nie  zachowuje elementy wszech-
obecnej współczesności, nawet 
tej kłócącej się z naturą, przez co 
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Zajęcia odbywały się w dwóch gru-
pach wiekowych: dzieci i młodzież.

Uczestnicy podczas dwutygo-
dniowego kursu poznawali różne 
figury i elementy tańca nowoczesne-
go. Pracowali również nad kondycją 
i wykonywali liczne ćwiczenia ogól-
norozwojowe. Cały czas pracowali też 
nad  układami tanecznymi, które za-
prezentowali podczas WIELKIEGO 
FINAŁU na ostatnich zajęciach. 

Oczywiście warsztaty to oprócz 
ciężkiej pracy, również wspaniała za-
bawa, zwłaszcza dla tych najmłodszych. 
Dzieci wspaniale bawiły się w czasie 
ćwiczeń z piłką. „Małe Kurczaki” - jak 
nazywał je instruktor- potrafiły rów-
nież zaskoczyć prowadzącego np. two-
rząc „nowy” styl pływacki „na rekina”. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali Certyfi-
katy uczestnictwa w warsztatach.

Dla chętnych dobra informacja - 
kolejny kurs już w sierpniu.

barbara w.

Funky Jazz
W Ciężkowicach zakończył się 
pierwszy tydzień zorganizowanej 
akcji letniej pod nazwą „Wagabun-
da”, przygotowanej wspólnie przez 
kluby LKS „Ciężkowianka” i „Wega” 
MCKiS. W zajęciach wzięło udział 
łącznie ok. 50 uczestników w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. 

Po pierwszym zapoznawczym dniu 
z ogniskiem i pokazem mistrzów Polski 
w siłowaniu na rękę, przyszedł czas na 
rozrywkę na dużym ekranie. W Silesia 
City Center dzieci obejrzały z zapartym 
tchem edukacyjny proekologiczny film 
animowany p.t. Wall-E.

Atrakcją kolejnego dnia był wyjazd 
do Inwałdu i zwiedzanie najsłynniej-
szych budowli świata w miniaturze. 
Tydzień zakończył się na Krytej Pły-
walni w Jaworznie, skąd wyjeżdżali 
już w strugach deszczu. W przyszłym 
tygodniu milusińscy w Ciężkowic od-
wiedzą tarnogórską Sztolnię Czarnego 
Pstrąga i Kopalnię Zabytkową oraz 

Wagabunda

spędzą dzień w krakowskim Aquaparku 
i Multikinie.

Przedsięwzięcie współfinansowane 
z budżetu miasta Jaworzna, koordynują 
Janusz i Wanda Ciołczyk, którzy dzię-
kują serdecznie za  sponsoring Fundacji 

Energetyka na rzecz Polski Południowej, 
Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Pra-
cowników PKW, Śląskiemu Wojewódz-
kiemu Zrzeszeniu LZS w Katowicach 
oraz Janinie i Markowi Banasikom. 
Osobne podziękowania kierują pod 

adresem wolontariuszy: Danuty Jaśko, 
Ewy Kasprzyckiej, Stanisławy Grzywa, 
Marcina Orła, Natana Kajdasa, Małgo-
rzaty, Dawida i Maćka Kocot i Jerzego 
Grabania.

wanda ciołczyK

Wyprawa na basen to okazja do nauki pływania pod okiem ratowników

W lipcu w fitness akademii Euro 
Gym odbywały się letnie warsztaty 
tańca funky jazz & hip-hop, które 
poprowadził instruktor tańca Ma-
riusz Kowalski.

Czasowi  
i aktywni
W lipcu grupa emerytów z Polskiego 
Związku Emerytów i Rencistów z od-
działu „Jeleń” wybrała się na wycieczkę 
rekreacyjno-kulturalną do Meander 
Parku w Orawicy oraz do Zubrzycy 
Górnej, żeby zobaczyć i zwiedzić Oraw-
ski Park Etnograficzny.

Przewodniczący oddziału Włady-
sław Datoń oraz zarząd związku zawsze 
organizują wycieczki, łącząc rekreacje 
z kulturą np: sakralną, etnograficzną 
czy sztuką współczesną. 

Okres kanikuły widoczny jest w Pol-
sce jak i za granicami naszego kraju. 
W Aquaparku w Orawicy przez trzy go-
dziny nasi renciści i emeryci mieli szanse 
bardzo aktywnie spędzić czas wraz 
z trenerami aerobiku wodnego. Ładnie 
opaleni, niektórzy za mocno, odpoczy-
wali pod parasolami jedząc kiełbaski 
z rożna i popijając piwem słowackim, 
kawą lub innymi napitkami.

Odprężeni, a i zapewne trochę zmę-
czeni przekroczyli naszą granicę i zatrzy-
mali się w skansenie i muzeum etnogra-
ficznym Parku Orawskiego w Zubrzycy 
Górnej. Z przewodnikiem spacerowano 
po pięknym terenie skansenu, zapozna-
jąc się z architekturą i kulturą szlachec-
ko-plebejską. Co bardziej zmęczeni 
odpoczywali na ławeczkach w zagrodzie 
skansenu wśród kwiatów i ziół. „Piękna 
nasza Polska cała..”, warto ją pokazywać, 
nie tylko gościom zagranicznym.

d.M 

„Piękna nasza Polska cała..”

Mariusz Kowalski podczas zajęć
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W sobotę, 26 lipca br.,  
na znakomicie 
przygotowanej murawie 
boiska w Ciężkowicach,  
przy pięknej słonecznej 
pogodzie, w ramach  
X jubileuszowego memoriału 
imienia Jana Ciołczyka 
rywalizowali  seniorzy. 

Tym razem z zaproszenia wy-
stępującej w roli gospodarza „Cięż-
kowianki” skorzystały  drużyny II 
grupy katowickiej klasy okręgowej 
„Górnik” Jaworzno oraz „Orkan” 
Piekary Śląskie. 

Memoriał był okazją do pożegna-
nia kończącego grę w Ciężkowicach, 
zasłużonego dla jaworznickiej piłki 
Pawła Sawaniewicza, który po niemal 
6 latach występów w ciężkowickim 
teamie postanowił na zakończenie 
kariery powrócić do swego macie-
rzystego klubu „Zgoda” Byczyna. 
W imieniu Zarządu LKS „Ciężko-
wianka” popularnego „Sawę” uroczy-
ście pożegnali prezes Janusz Ciołczyk 
oraz wiceprezesi Wanda Ciołczyk 
i Alojzy Siemek.

W inauguracyjnym derbowym 
spotkaniu „górnicy” po uderzeniu 
Jarząbka z rzutu wolnego objęli w 11. 
minucie prowadzenie. Jednak dwie 
minuty później składną akcję gospo-
darzy zamienia na wyrównującego 
gola Patryk Kornaga. W tej odsłonie 
bramkę na wagę zwycięstwa w me-
czu, a jak się później okazało również 
w turnieju dla „Górnika” zdobył Kan-
tek. Końcowy rezultat 2:1 utrzymał się 
do samego końca, mimo iż na minutę 
przed końcem szansę na wyrównanie 
miał Marcin Pieczara.

Zmęczeni grą w upalnym słońcu 
zawodnicy „Górnika” w kolejnym 
meczu zremisowali bezbramkowo 
z piekarskim „Orkanem” i o tym, kto 
ostatecznie zostanie zwycięzcą me-
moriału, miało zadecydować ostatnie 
spotkanie pomiędzy „Ciężkowianką” 
oraz „Orkanem”.

Początek meczu należał do piekar-
skiej drużyny. Jednak obrona rzutu 
karnego przez 19-letniego Łukasza 
Ciołczyka stała się impulsem do lep-
szej gry jego kolegów z pola. Niestety, 
w samej końcówce po dośrodkowaniu 
z rzutu rożnego bramkę dla „Orka-
na” zdobywa ich stoper. Memoriał 
przeprowadzono w ramach reali-
zacji przedsięwzięcia pn.: „Ścieżka 

Urodził się 6 lipca 1936 roku w Cięż-
kowicach. Absolwent Technikum Ko-
lejowego w Gliwicach. W aspekcie 
zawodowym związany z PKP, gdzie 
przeszedł karierę zawodową od asy-
stenta toromistrza do zawiadowcy 
odcinka drogowego.

 Zasadniczą służbę wojskową odbył 
w marynarce wojennej. Zasłużony 
działacz sportowy i społecznik,  głębo-
ko zaangażowany w sprawy Ciężkowic 
i Jaworzna. Doskonały organizator, 
dobry gospodarz. 

W latach 1988- 90 przewodniczący 
Komitetu Osiedlowego Samorządu 
Mieszkańców w Ciężkowicach. Wraz 
z Jadwigą Golec i Ewą Stolarczyk 
opiekun drużyny uczniów ze szkół 
podstawowych nr 18 i 10, którzy pod 
nazwą „Jugosławia” w 1982 roku zwy-
ciężyli w turnieju piłki nożnej drużyn 
niezrzeszonych( rywalizowało 78 
teamów), których finał odbył się na 
stadionie Śląskim. 

W latach 1982-98 prezes LZS, a na-
stępnie LKS”Ciężkowianka”. Inicjator 
rozbudowy bazy sportowej klubu 
(gdy obejmował prezesurę piłkarze 
przebierali się w zdewastowanym po-
mieszczeniu po byłej przepompowni 
MPWiK). 

Za jego kadencji piłkarze dwu-
krotnie awansowali do „A” klasy 
oraz w 1992 roku do klasy okręgowej. 
W tym czasie funkcjonowała w klubie 
sekcja tenisa stołowego uczestnicząca 
w rozgrywkach pod auspicjami PZTS. 
W latach 1984-96 członek Rady Wo-
jewódzkiej Zrzeszenia LZS w Katowi-
cach.  Zaangażowany w działalność 
ruchu ludowego.

Dopełnieniem jego życiory-
su jest bogata działalność prospo-
łeczna będąca kontynuacją pięknej 
karty w biografii jego ojca Szcze-
pana Ciołczyka (długoletniego na-
czelnika i prezesa OSP Ciężkowice). 
Cieszył się dużym zaufaniem  spo-
łeczności lokalnej. W trudnych latach 
80-tych potrafił pozyskiwać środki fi-
nansowe, które pozwoliły na powstanie 
pawilonu sportowego, w którym obec-
nie funkcjonują LKS „Ciężkowianka” 
i klub MCKiS „Wega”.

Wraz z gronem współpracowni-
ków oraz drużyną piłkarską budował 
od podstaw w „czynie społecznym” 
pawilon rekreacyjno-sportowy, sta-
nowiący zaplecze techniczne klubu. 
Zwieńczeniem inwestycji było zdobycie 
ogólnopolskiego Medalu „Najcenniej-
sza inicjatywa roku 1985”. W kolejnych 
latach nastąpiła rozbudowa infrastruk-
tury sportowej. 

Po powodzi w 1997 roku przyczynił 
się w znaczący sposób do pozyskania 
środków finansowych z Urzędu Kul-
tury Fizycznej i Turystyki na remont 
obiektów sportowych.

Zmarł w wigilię swych imienin 23 
czerwca 1998 roku. Ojciec Janusza Cioł-
czyka- przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Jaworznie i Wandy Ciołczyk- 
kierownika klubu MCKiS „Wega”, 
którzy kontynuują jego dzieło.

Odznaczony min: Srebrnym Krzy-
żem Zasługi, Odznaczeniem „Zasłu-
żony Działacz LZS, Złotą Honorową 
Odznaką LZS, Złotą Honorową 
Odznaką PZPN oraz Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej w Katowicach 
i innymi.

X memoriał imienia Jana Ciołczyka

O Janie Ciołczyku, rozmawiamy 
z jego synem Januszem Ciołczykiem 
i córką Wandą Ciołczyk

Jubileuszowy X Memoriał na 
pewno dla państwa bardzo bli-
ski, mówimy wszak o państwa 
ojcu. Proszę przybliżyć sylwet-
kę ojca, ale nie tylko, jako dzia-
łacza, lecz jako zwyczajnego 
człowieka.

Janusz Ciołczyk: Ojciec był bardzo 
dobrym, wspaniałym człowiekiem, który 
ukształtował mnie, jak i pozostałe siostry. 
Dużo nauczyliśmy się od niego. Mogę 
zażartować, że wagowo był zbliżony do 
mnie, natomiast miał przede wszystkim 
dobre wspaniałe serce. Był, świetnym 
organizatorem, inicjatorem rozbudo-
wy infrastruktury sportowej. Kiedyś tu 

Jan 
Ciołczyk

była jedna tylko salka, a od tego czasu, 
został różnymi etapami,  rozbudowany 
budynek, który jako pawilon sportowy, 
służy teraz nam.

Trzeba również nadmienić, że przej-
mował drużynę Ciężkowianki, gdy była 
przedostatnim miejscu w klasie B, a póź-
niej z biegiem czasu wyniki osiągane 
przez zespół były coraz lepsze. W 1993 
roku awansowaliśmy do klasy okręgowej, 
wcześniej był awans do A klasy. Gdyby 
nie ojciec, podejrzewam, że ani ja, ani 
siostra nie mielibyśmy pasji do działania 
społecznikowskiego. 

Poza wspomnianą pasją spo-
łecznikowską, którą widać 
choćby w działaniu klubu Wega, 
można powiedzieć, że po ojcu 
ma pani otwartość na ludzi.

Wanda Ciołczyk: To prawda, mam 
taką otwartość i staram się wykorzy-
stywać to na co dzień. Może dzięki 
temu, tak wielu młodych ludzi lgnie do 
nas, do klubu Wega. Zaczynając choć-
by od takiego szkraba jak Karolinka, 
która uczestniczy właśnie w półkolo-
nii, poprzez średniaków, gimnazjali-
stów, maturzystów, z którymi co roku 
praktycznie razem zdaję maturę, do 
tych którzy są już po szkole i zastana-
wiają się nad przyszłością. 

Jedno zdanie, gdyby trzeba 
było powiedzieć, jaką ideę 
pozostawił ojciec?

J.C: Należy pomagać innym – a my 
staramy się ją kontynuować. Mam na-
dzieję, że kiedyś mu dorównamy.

K.rePeć

Wspomnienie o ojcu

zdrowia” współfinansowanego ze 
środków budżetu miasta Jaworzna. 
Uczestniczące w memoriale drużyny 
otrzymały puchary wręczone przez 

syna zmarłego – Janusza Ciołczyka, 
Przewodniczącego RM w Jaworznie.  
Po zawodach wszystkich zaproszono 
na doskonałą grochówkę. w.

Trener Górnika Bolesław Wrocławek: 
– Walczymy, kompletujemy skład, nie jest 
to nasze ostatnie słowo. Trzech zgłoszo-
nych chłopaków nie było w stanie przybyć 
na turniej. To nie był najsilniejszy skład. 
Szczególnie skrzydła i środek pomocy. 
Zadowolony jestem z postawy obrony, 
która potrafiła rozegrać, przygotować 
akcję. Duże wzmocnienie w tej forma-
cji to pozyskanie Tomka Kijewskiego 
W miarę dobrze wypadła pomoc, ale 
to na pewno nie jest to co chcemy grać 
w sezonie. Słabo wypadliśmy w ataku, 
ale tu grali zawodnicy którzy chcą grac 
w Górniku, lecz na razie, maja jeszcze 
spore zaległości treningowe. Cieszę się, 
że zostaliśmy zaproszeni na tą imprezę, 
jesteśmy wszyscy częścią tej społeczności 
i mieliśmy przyjemność, zagrać na uro-
czystości ku pamięci osoby ważnej dla 
Jaworzna i dzielnicy Ciężkowice.

Górnik Jaworzno, zwycięska drużyna X jubileuszowego memoriału imienia Jana Ciołczyka

Paweł Sawaniewicz zakończył 
grę dla Ciężkowianki

Drużynie Ciężkowianki nie udało się pokonać silnej 
drużyny Górnika

Kapitanowie odebrali okolicznościowe puchary

Jaworznickie tradycje

Powiedział nam


