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Dzięki interwencji mieszkańców 
Długoszyna udało się zatrzymać  
21-letniego mieszkańca Zabrza, 
który, między innymi na terenie Ja-
worzna, metodą na tzw. „wnuczka” 
wyłudził od starszej kobiety 14 tysię-
cy złotych i 2,5 tysiąca dolarów.

O sprawie informowaliśmy w po-
przednim numerze. Oszuści działali 
według sprawdzonej metody. Do 88-
letniej mieszkanki Osiedla Tadeusza 
Kościuszki zadzwoniła kobieta, któ-
ra twierdziła, że jest członkiem jej 
rodziny z Opola. Młoda osoba prze-
konała kobietę, że jest w Katowicach 
i potrzebuje pożyczki pieniędzy na 
krótki okres czasu. Niedługo potem 
kobieta odebrała telefon od tej samej 
osoby. Oszustka poinformowała 
ją, że nie może osobiście odebrać 
pieniędzy i przyjdzie jej znajomy. 
Podała jego imię i nazwisko. Po 
pewnym czasie w mieszkaniu star-
szej kobiety zjawił się właśnie ten 
mężczyzna. Mieszkanka Jaworzna 
dobrowolnie oddała mu 14.000 zł 
i 2.500 dolarów. Po telefonie do ro-
dziny z Opola kobieta zorientowała 
się, że stała się ofiarą oszustwa i za-
wiadomiła policję.

Podobne telefony od odległej ro-
dziny powtarzały się jeszcze w kilku 
miejscach Jaworzna. Oszuści za-
dzwonili między innymi do 78-let-
niej mieszkanki Długoszyna. W tym 
przypadku kobieta przystała na proś-
bę pożyczki 10.000 złotych osobie 
podającej się za członka rodziny, ale 
jednocześnie poinformowała o spra-
wie swojego zięcia. Pieniądze miały 

Wyłudzał od starszych ludzi pieniądze podając się za członka ich rodziny

Wnuczek 
pójdzie siedzieć

być przekazane oszustowi w okolicy 
kościoła na Długoszynie. Zięć ko-
biety poszedł na miejsce spotkania 
z dwoma znajomymi. Na miejscu 
spotkali młodego mężczyznę i zorien-
towali się, że to oszustwo. Zatrzymali 
sprawcę i przekazali go wezwanym na 
miejsce policjantom.

– Ogromne podziękowania za 
fachowe i racjonalne działanie, na-
leżą się mieszkańcom naszego mia-
sta. Dzięki nim został zatrzymany 
21-letni mieszkaniec Zabrza, który 

w swej przeszłości dokonał szeregu 
tego rodzaju oszustw i kradzieży. 
Przyznał się do oszustwa mieszkanki 
OTK, jak również do kilku innych 
na terenie województwa śląskiego 
– mówi młodszy aspirant Tomasz 
Obarski.

Oszust został aresztowany na okres 
trzech miesięcy. Za jego czyn grozi kara 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy 
do 8 lat. Policjantom znane są również 
personalia kobiety, która telefonowała 
do oszukanych. p.jamróz

Mł. aspirant Tomasz Obarski prowadzi zatrzymanego oszusta

We wtorek około godziny 17.00 na 
przejściu dla pieszych na Leopoldzie 
potrącono przechodnia, w zdarzeniu 
uczestniczyła „L-ka”. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że sprawa będzie 
skierowana do sądu, ponieważ za-
chodzi podejrzenie, iż pieszy celowo 
wtargnął przed koła. 

Bilans ostatniego tygodnia to kilka niebezpiecznych wypadków 

Niebezpiecznie na drogach

Na Podwalu 
będą nowe 
parkingi
W ubiegłym tygodniu prezydent 
odwołał przetarg na sprzedaż 
spornego placu przy ul. 3 Maja. Nie 
znaczy to jednak, że na Podwalu nie 
powstaną nowe miejsca parkingowe. 
29 lipca SM „Górnik” nabyła dwie 
działki, na których zamierza 
wybudować parkingi.
Licytacja obejmowała dwie gminne 
działki przy ul. 3 Maja, zbywane 
jako jedna nieruchomość – jedną 
niezabudowaną o powierzchni 
1660 m2 i drugą o pow. 3866 m2 
zabudowaną budynkiem byłej 
szkoły. Do przetargu przystąpiło 
trzech oferentów – SM „Osiedle”, 
Jan Gniadek oraz SM „Górnik”. 
Najwyższą kwotę – 410 tys zł 
- zaoferowała spółdzielnia „Górnik”. 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje dla  
obydwu nieruchomości funkcje 
parkingowe. Powstanie parkingów 
nie oznacza, że z działek zniknie zieleń 
– istniejący obecnie drzewostan 
podlega ochronie i na pewno zostanie 
zachowany. (as)

Przesunięto 
termin
Odsłonięcie pomnika „W Hołdzie 
Jaworznianom Walczącym O 
Niepodległą Ojczyznę” nie odbędzie 
się w zaplanowanym terminie. 
Monument, który ma stanąć w 
centrum, w pobliżu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, jest już gotowy, jednak z 
powodu unieważnienia przetargu na 
zagospodarowanie terenów zielonych 
wokół pomnika, jego odsłonięcie 
przesunięto o kilka miesięcy. Kolejny 
przetarg zaplanowano na 20 sierpnia.

(as)

Co z Sasanką?
Niewielki market i lokal 
gastronomiczny powstaną w budynku 
po nieczynnym kinie Sasanka. Remont 
obiektu właśnie trwa. Po nim budynek 
przy ul. Pocztowej będzie pełnić 
dwie funkcje. Na parterze znajdzie 
się niewielki sieciowy supermarket, a 
na piętrze zaplanowano powstanie 
kawiarni bądź restauracji oraz klubu 
muzycznego.

(as)

To zdjęcie zaćmienia słońca 1 sierpnia 
br. wykonał specjalną techniką 
Przemysław Woś z Jaworzna.

czytaj na str. 3

W niedzielne popołudnie doszło 
do poważnie wyglądającej kolizji 
drogowej na skrzyżowaniu ul. Grun-
waldzkiej z ul. Szczakowską. Jeden 
z samochodów, biorących udział 
w zdarzeniu drogowym, doznał tak 
wielkich uszkodzeń, że obecnie na-
daje się na złom. Na szczęście nikt nie 
odniósł żadnych obrażeń.

Ulica Martyniaków staje się 
czarnym punktem

O wypadku motocyklisty piszemy 
na stronie 3. (IW)

Należy się zastanowić nad oznako-
waniem na naszych skrzyżowaniach, 
ponieważ sprawca kolizji, 20-letni 
mieszkaniec Katowic, który pierwszy 
raz był w Jaworznie, poruszając się 
ulicą Grunwaldzką, skręcił na zielo-
nym świetle w ulicę Szczakowską.

Honda Accord po dachowaniu. 
Na szczęście na chodniku nie 
było pieszych
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W Galerii Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej trwa wystawa prac uczest-
ników Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej z Jaworzna pt.: „Magia gliny 
– miękkość tkaniny; Szklany świat 
– z pędzlem za pan brat”.

Katowicka spółka GC Investments 
nabyła 20 hektarów gruntów będą-
cych częścią terenów nieprodukcyj-
nych po Hucie Szkła w Szczakowej. 
– Myślimy o projektach logistyczno-
przemysłowych. Stąd zaintereso-
wanie tym terenem – mówi prezes 
firmy, Michał Goli.

Przetarg na sprzedaż części tzw. 
Wapniówki odbył się 29 lipca. Jego 
przedmiotem były łącznie 23 hektary 
gruntu, obejmującego również teren 
porośniętej chronioną roślinnością 
hałdy. Szczegóły inwestycji, która w 
przyszłości będzie tutaj realizowana, 
nie są jeszcze znane, wiadomo jednak, 
że obowiązujący plan zagospodaro-
wania przestrzennego, który musi 
zostać uwzględniony przez inwestora, 
przewiduje dla tego rejonu funkcje 
przemysłowe. Prezes Goli zapewnił 
jednak Prezydenta Silberta, że gatunki 
rzadkie i chronione, jak np. marzanka 
pagórkowa, oman wierzbolistny czy 
młaki niskoturzycowe, nie znikną. 
Miasto planuje również przeprowadzić 
w tym miejscu drogę i nowy inwestor 
obiecał, że nie będzie stwarzać w tym 
celu dodatkowych problemów.

Mimo iż prawo pierwokupu obcią-
żonych hipotekami terenów przysłu-
guje gminie, miasto nie przystąpiło do 
przetargu. – Nie skorzystamy z prawa 
pierwokupu, ponieważ spocząłby na nas 
obowiązek spłacenia wilomilionowych 
wierzytelności – wyjaśnia Prezydent 
Jaworzna, Paweł Silbert.

Wstępne analizy i plany, co do sposo-
bu zagospodarowania terenu poznamy 
najwcześniej za 3 miesiące.

30 lipca odbył się także przetarg na 
pozostałe, ostatnie już tereny części 
nieprodukcyjnej Huty Szkła, czyli 
Ogrody Działkowe „Hutnik” wraz  
z garażami i częścią drogi. W tym wy-
padku jednak miasto nie miało tytułu 
prawnego do zakupu, nie mogło też 
obciążać swoich rachunków wierzy-
telnościami na ogromną kwotę. Decy-

Ostatnie tereny nieprodukcyjne Huty Szkła poszły „pod młotek”. Z dwóch 
przetargów wyłoniono na razie tylko jednego inwestora

Wapniówka sprzedana, 
Hutnik czeka na 
decyzję syndyka

zję syndyka, Jana Nowaka, od sześciu 
lat przeprowadzającego upadłość 
Huty, poznamy dopiero po zamknię-
ciu numeru, 6 sierpnia, na spotkaniu 
Rady Wierzycieli. Czy tym razem 
przetarg zostanie rozstrzygnięty  
i Komisja Przetargowa wyłoni nowego 
właściciela? W rozmowie telefonicz-
nej Nowak nie chciał udzielić żadnych 
informacji przed ogłoszeniem swojej 
decyzji na RW. 

Nowy nabytek to dla potencjalnego 
inwestora twardy orzech do zgryzienia. 
Ogródki działkowe istnieją od 1918 
roku i w planie zagospodarowania prze-
strzennego widnieją pod nazwą zieleni 
izolacyjnej, chroniącej pozostałe tereny 
od zakładów Huty i Garbarni. – Próba 
innego zagospodarowania nie wchodzi 
w rachubę – wyjaśnia Teobald Jałyń-
ski, naczelnik wydziału Urbanistyki 
i Architektury w Jaworznie. Ktoś, kto 
kupi te niecałe 3h, nie będzie mieć zbyt 
wielu możliwości ruchu.

Działkowcy, około 500 osób, mimo 
zapisów w planach, nie kryją swoich 
obaw. – Obawiamy się, że ktoś te działki 
przejmie, nie dając nic w zamian. Wło-
żyliśmy tu dużo pracy i nie chcemy zostać 
teraz wyrzuceni – mówi Bogusław Engel-
hardt, przedstawiciel działkowców.

Zarówno właściciele działek jak  
i Prezydent Silbert wstrzymują się na 
razie z wszelkimi działaniami w tej 
sprawie, do ogłoszenia przez syndyka 
decyzji Komisji i do czasu poznania 
ewentualnego inwestora. Prezydent 
przyznaje, że alternatywą w tej sytu-
acji może okazać się nawet poszukanie 
innej lokalizacji dla ogródków działko-
wych, co niestety nie będzie łatwe. Póki 
co, działają one na starych zasadach.

– Są to wszystkie tereny, które zostały 
oddane już pod młotek – zapewnia syn-
dyk Jan Nowak. Czy ten przetarg okaże 
się ostatnim i nie zostanie unieważniony, 
dowiemy się jednak dopiero 6 sierpnia.

(as), paulIna KarboWnIK

Zgodnie z rozporządzeniem Mini-
stra Gospodarki z 19 grudnia 2005 
roku w sprawie szczegółowego za-
kresu obowiązku uzyskania i przed-
stawienia do umorzenia świadectw 
pochodzenia oraz zakupu energii 
elektrycznej i ciepła wytworzonych 

w odnawialnych źródłach energii 
(Dz. U. Nr. 261, poz. 2187), Południowy 
Koncern Energetyczny SA, spółka Gru-
py Tauron, zobowiązany jest do wypro-
dukowania części energii z całego wolu-
minu produkcji z zastosowaniem paliw 
odnawialnych – tzw. Energii Zielonej. 

Idąc naprzeciw tym wymaganiom 
w styczniu 2008 roku Elektrownia Ja-
worzno III przeprowadziła procedurę 
przetargową, w wyniku której został 
wyłoniony wykonawca zadania o nazwie 
Instalacja podawania biomasy do kotłów 
bloków 200 MW w Elektrowni Jaworz-
no III. Po przeprowadzonej procedurze 
przetargowej jako najkorzystniejszą 
wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usług 
Remontowych Energetyki – Jaworzno 
III Sp z o.o 

28 kwietnia 2008 roku doszło do 
podpisania stosownej umowy między 
PKE SA a PURE. W imieniu PKE SA 
umowę podpisali prezes Zarządu Jan 
Kurp i wiceprezes Zarządu Tadeusz Koj. 
Stronę PURE reprezentowali prezes An-
drzej Szpak oraz prezes Bożena Baster.

Startuje kolejna 
inwestycja w Elektrowni 
Jaworzno III

30 lipca rozpoczęły się pierwsze prace 
budowlane. Prace ziemne zostały zain-
augurowane wbiciem pierwszej łopaty 
przez wiceprezesa Zarządu ds. technicz-

nych PKE SA Henryka Tymowskiego, 
dyrektora ds. remontów i modernizacji 
Leszka Wiśniowskiego, dyrektora ds. 
rozwoju technologii Janusza Tchórza, 
dyrektora PKE SA – Elektrowni Ja-
worzno III Joachima Adamczyka, z-cę 
dyrektora ds. ekonomiczno-finanso-
wych Elżbietę Wosik, z-cę dyrektora ds. 
technicznych Edwarda Sędzielowskiego. 
PURE reprezentowali prezes Andrzej 
Szpak i prezes Bożena Baster.

Wykonawca zadania – firma Przed-
siębiorstwo Usług Remontowych Ener-
getyki - Jaworzno III 

Sp z o.o., zrealizuje zadanie pod 
klucz – tj. od etapu projektu, poprzez 
wykonawstwo, próby, testy, ruch próbny, 
aż do przekazania instalacji do ruchu 
– użytkowania.

W ramach zadania, jako integralną 
część instalacji podawania biomasy, wy-
konawca zmodernizuje istniejący układ 
nawęglania. 

Biomasa będzie dostarczana trans-
portem samochodowym, Ilość (waga) 
biomasy podawana do spalenia, będzie 
ściśle określona i zależna wprost propor-
cjonalnie od ilości (wagi) węgla podawa-
nego do kotłów. Podstawową biomasą 
będzie ścier drzewny oraz pelet.

Prace projektowo-budowlano-mon-
tażowe mają potrwać kilka miesięcy. 
Zgodnie z zapisami umownymi prze-

kazanie do eksploatacji instalacji po-
dawania biomasy do kotłów 200 MW 
Elektrowni Jaworzno III planuje się 
w czwartym kwartale 2008 roku. (IW)

Prezentacja nowej instalacji na tle chłodni kominowych

Pierwsza strona folderu opisującego faunę i florę Wapniówki

Wyjaśnienie
W nawiązaniu do artykułu opublikowanego w Gazecie „Co tydzień” 

nr 27/875 z 2 – 8 lipca 2008 roku, zatytułowanego „Jedni na giełdę, drudzy 
do PRL-u” oraz w nawiązaniu do Oświadczenia Prezesa Zarządu PKE S.A. 
- Jana Kurpa opublikowanego w Gazecie nr 28/876 z 9 -151ipca 2008 roku, 
wyjaśniam co następuje:

Kierując się dbałością o dobry wizerunek Południowego Koncernu 
Energetycznego oraz mając na uwadze wyjaśnienie zaistniałej sytuacji – zle-
ciłem renomowanej kancelarii prawnej dokonanie oceny przygotowania, 
przebiegu oraz prawidłowości udzielenia zamówienia na ochronę fizyczną 
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III.

Po szczegółowym przeanalizowaniu przebiegu postępowania przetar-
gowego stwierdzono w konkluzji co następuje:

„Stwierdzić należy, że przedmiotowy przetarg został zorganizowany 
i przeprowadzony prawidłowo. Zachowane zostały wymogi procedural-
ne przewidziane w w/w Regulaminie. Przetarg odbył się z zachowaniem 
zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców 
przy udzielaniu zamówienia. Prace Komisji Przetargowej zostały dobrze 
udokumentowane. Zachowana została zasada jawności postępowania oraz 
pisemnego trybu jego prowadzenia”.

W związku z powyższym brak podstaw do zmiany decyzji Komisji 
Przetargowej.

Z poważaniem
Wiceprezes Zarządu PKE SA
mgr Tadeusz Koj

Magia gliny

Prace wykonali uczestnicy Warszta-
tów pod opieką następujących osób: A. 
Pławny – prace plastyczne, D. Pamuła - 
prace tkackie, D. Szczepaniak – witraże, 
K. Michalska – ceramika, E. Kożuch, A. 
Jasicka - prace krawieckie, D. Nowak, R. 
Wiernek – prace introligatorskie.

Finisaż wystawy odbędzie się w holu 
biblioteki 26 sierpnia br. o godzinie 
11.00. Zapraszamy do zwiedzania.

K.poKuta
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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

Cena – do uzgodnienia

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

Co roku w okresie wakacji słyszy-
my o wypadkach motocyklistów. 
Tym razem w wyniku zderzenia 
z Polonezem zginął 32-letni praw-
nik z Jaworzna. Wypadek miał 
miejsce we wtorek, 29 lipca na 
ul. Martyniaków.

Motocyklista jechał Hondą CBR 
1000 RR ulicą Martyniaków od strony 
Osiedla Stałego. Według relacji świad-
ków poruszał się z dużą prędkością. 
W tym czasie 41-letni kierowca Poloneza 
wyjechał ze stacji LPG PKN Orlen i skrę-
cił w kierunku centrum. Najprawdopo-
dobniej nie zauważył nadjeżdżającego 
motocyklisty lub zignorował go i nie 
ustąpił mu pierwszeństwa przejazdu. 
Możliwe, że widoczność utrudniły mu 
barierki stojące na jezdni, na której pro-
wadzony jest remont.

– Na chwilę obecną wiemy, że kie-
rujący Polonezem był trzeźwy. Bez-
sprzeczny jest fakt, że w momencie zda-
rzenia włączał się do ruchu. Zgodnie 
z zapisem Kodeksu Drogowego, kierow-
ca pojazdu, który włącza się do ruchu, 
musi udzielić pierwszeństwa wszystkim 
uczestnikom ruchu – mówi młodszy 
aspirant Tomasz Obarski z Komendy 
Miejskiej Policji w Jaworznie.

Siła uderzenia była ogromna. Po 
zderzeniu z samochodem motocykl 
odbił się i przeleciał kilka metrów da-
lej. Mimo pomocy lekarzy z karetki 
pogotowia, kierowca motocykla zmarł 
na miejscu wypadku.

Po publikacji informacji o tym zda-
rzeniu, w portalu internetowym jaw.pl 
rozgorzała dyskusja na temat tego, czy 
motocykliści stwarzają niebezpieczeń-
stwo na drogach. Znajomi zmarłego 
mówili, że jeździł on zawsze bardzo 
bezpiecznie i często wypadki zdarzają się 
nie z powodu brawury motocyklistów, 
ale dlatego, że inni użytkownicy dróg 
nie zwracają na nich uwagi.

Zginął 
motocyklista

W piątek odbył się pog rzeb 
tragicznie zmarłego motocyklisty. 
W ostatniej drodze towarzyszyli 
mu pasjonaci dwóch kółek z te-
renu naszego miasta. Kilkudzie-

sięciu motocyklistów na swoich 
maszynach utworzyło kawalkadę 
z Kościoła na Starej Hucie na wil-
koszyński cmentarz.

p.jamroz

Szeregi jaworznickiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej zasiliło 21 stra-
żaków, uprawnionych do udziału 
w akcjach ratowniczych. W sobo-
tę ochotnicy prezentowali swoją 
wiedzę praktyczną i teoretyczną, 
zdobytą podczas dwumiesięcznego 
kursu szeregowych OSP.

Ochotniczki zdumiewały wiedzą
O ile członkiem OSP może zostać 

każdy – by zostać przyjętym wystar-
czy złożyć deklarację – o tyle droga do 
udziału w działaniach ratowniczych 
jest bardziej skomplikowana. Wy-
maga, po pierwsze, bardzo dobrego 
stanu zdrowia, po drugie, odpowied-
niego przeszkolenia. Dopiero zdany 

egzamin upoważnia do uczestnictwa 
np. w gaszeniu pożarów. W sobotę to 
wyzwanie podjęło 21 ochotników – 13 
kobiet i 8 mężczyzn.

Młodzi strażacy zostali poddani 
dwuetapowemu sprawdzianowi. Naj-
pierw, w czteroosobowych zespołach, 
musieli zaliczyć zadanie praktyczne 
z zakresu działań gaśniczo-ratowni-
czych. Potem przyszła kolej na egza-
min teoretyczny. O ostatecznej ocenie 
decydowała średnia z obydwu egza-
minów. – Zdający byli bardzo dobrze 
przygotowani – ocenia kpt. Andrzej 
Filipczak. Jego słowa potwierdza-
ją ostateczne wyniki sprawdzianu 
– zdali wszyscy, jednak na szczególną 
pochwałę zasłużyły kobiety. – Dziew-
czyny są wyjątkowo ambitne, bardzo 
chętnie i pilnie się uczyły. Jesteśmy 
zdumieni wiedzą młodych ochotniczek 
– komentuje kpt. Filipczak.

Na terenie Jaworzna działa sześć 
jednostek OSP: Długoszyn, Dąbro-
wa Narodowa, Byczyna, Ciężkowice, 
Jeleń i Osiedle Stałe. Trzy pierwsze 
są włączone do Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego, a co za 
tym idzie, korzystają z dotacji budżetu 
państwa. Jaworznickie OSP skupiają 
łącznie oko. 350 ochotników.

(as)

Przyjmowanie wniosków na okres 
zasiłkowy 2008/2009 potrwa do 
30 września br. Ci, którzy pospie-
szyli się z formalnościami i zło-
żyli komplet dokumentów przed 
1 sierpnia, mogą liczyć na wypłatę 
pieniędzy do 30 września. Spóź-
nialscy świadczenia przysługujące 
za wrzesień będą mieli wypłacone 
do 31 października. 

Na przestrzeni ostatnich lat 
w Jaworznie obserwuje się spadek 
ilości mieszkańców, ubiegających się 
o świadczenia rodzinne. W lipcu 2006 
roku wnioski złożyło 1912 osób, rok 
później 1261. W tym roku o ustalenie 
prawa do zasiłku ubiega się na razie 
812 mieszkańców. Jak wyjaśnia Mał-

Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków 
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na 
wypłatę zasiłków, będą musiały poczekać do 
końca października. Do tej pory o świadczenia 
ubiega się w Jaworznie 812 osób. To o jedną 
trzecą mniej niż przed rokiem

Krótsze kolejki po zasiłki
gorzata Jaśko z Urzędu Skarbowego 
w Jaworznie, takie zjawisko spowo-
dowane jest wzrostem dochodów 
oraz wprowadzoną w 2007 roku ulgą 
prorodzinną, która automatycznie 
podnosi dochód netto korzystającej 
z niej osoby.

Druki wniosków można pobierać 
w pok. nr 10 w Referacie Świadczeń 
Rodzinnych przy ul. Północnej 9b. 
Wnioski są również dostępne na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego (www.
jaworzno.pl). Dokumenty są przyjmo-
wane wg. nazwiska osoby ubiegającej 
się o świadczenia rodzinne. Przykłady 
wypełnionych wniosków są dostępne 
na tablicy informacyjnej Referatu Świad-
czeń Rodzinnych.  (as)

Trwa modernizacja sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej na ulicy 
Sławkowskiej. Prace prowadzone 
są na zlecenie Miejskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji w ramach projektu „Rynek 
Od.nowa”. W celu zmniejszenia 
uciążliwości prac, modernizacja 
kanalizacji odbywa się metodą 
bezwykopową.

Prace rozpoczęły się 7 l ipca. 
MPWiK zaplanował wymianę sieci 
wodociągowej o długości 500 me-
trów, razem z przyłączami domów 
oraz  modernizację 260 metrów sieci 
kanalizacyjnej. – To jest ten pierwszy 
etap fizycznej pracy w ramach pro-

Bezwykopowo na Sławkowskiej

jektu „Rynek Od.nowa”. Sukcesyw-
nie będziemy prowadzić renowację 
pozostałych uliczek, powyżej rynku. 
Później płyta rynku – wyjaśnił wice-
prezydent Jacek Nowak, który wizy-
tował miejsce robót.

Wymiana sieci wodociągowej wy-
konana została metoda tradycyjną, 
to znaczy przez wykonanie wykopu. 
Natomiast kanały zostały uszczel-

nione specjalnym rękawem, który 
wtłaczany jest do starego rurociągu 
i następnie utwardzany. Dzięki cze-
mu wypełnia wszystkie nieszczel-
ności i rury spełniają wszystkie 
wymagania techniczne. – Jest to no-
woczesność. Nowoczesność wchodzi 
na każdym kroku. Również my ją 
staramy się stosować. W tym kierun-
ku już idą firmy wodociągowe, firmy 
wykonawcze. Przede wszystkim nie 
trzeba zajmować pasa ruchu drogo-
wego, po drugie są to mniejsze uciąż-
liwości dla mieszkańców w związku 
z tym, że nie jest robiony otwarty 
wykop – wyjaśnia Józef Natonek, 
prezes MPWiK.

Przetarg na wykonanie robót wygra-
ła firma Stanwal z Sosnowca. Remont 
metodą bezwykopową wykonała firma 
Per Arsleff Polska. Utrudnienia w ruchu 
w tym rejonie planowo mają potrwać 
do końca sierpnia. Po zakończeniu prac 
zostanie wykonana nowa nawierzch-
nia ulicy. Całość tego przedsięwzięcia 
kosztuje budżet miasta 1 milion 200 
tysięcy złotych. p.jamróz

Trumnę poprzedzali motocykliści z Jaworzna

Ochotniczkom jest do twarzy ze strażacką sikawką

Nowa metoda  modernizacji sieci wodociągowej



P O L I C J A

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

S t r A ż  P O ż A r n A

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

S t r A ż  m I e J S k A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O R M A T O R

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

Nie ma takich słów,
żeby opisać Naszą rozpacz

po stracie Naszego Syna

Wojciecha Salachny

ale dzięki Wam
udało się nam przeżyć te straszne dni.

Za okazane współczucie i tak liczny udział  
w ceremonii pogrzebowej

– przyjaciołom, kolegom, znajomym Wojtka
– Naszym przyjaciołom, rodzinie, znajomym  

i sąsiadom

Szczere podziękowania oraz serdeczne Bóg zapłać 
Wojtka rodzice, siostra z mężem i dziadkowie

Serwis informacyjny

numer zamknięto 5 sierpnia 2008 r.

Z notatnika policmajstra
oprac. jIm

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
911/d/08

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
910/d/08

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

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

909/d/08

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

909/d/08

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

909/d/08

848/D/08

920/D/08

869/D/08

29 lipca
Nieznany sprawca, wykorzy-
stując fakt otwartych drzwi 
w samochodzie osobowym 
marki VW Golf zaparko-
wanym na ul. Bukowskiej, 
dokonał kradzieży torebki 
wraz z zawartością dowodu 
osobistego, prawa jazdy, 
dowodu rejestracyjnego 
pojazdu, dwóch kart ban-
komatowych, karty NFZ i 
ZUS, pieniędzy w kwocie 190 
złotych oraz telefonu komór-
kowego marki Sony Ericsson 
K750I, na szkodę 53-letniej 
mieszkanki Jaworzna. Spraw-
ca, po dokonanej kradzieży, 
wypłacił w bankomacie z jej 
konta pieniądze w kwocie 
900 złotych. Straty wynoszą 
w sumie 1.820 złotych.

30 lipca
Policjanci Sekcji Prewencji, 
na ul. Piekarskiej zatrzymali 
trzech 25-latków – Jaworznian 
oraz 24-letniego mężczyznę 
z Poznania, którzy słownie 
znieważyli interweniujących 
funkcjonariuszy. Zatrzymani, 
używając siły, zmuszali 
policjantów do odstąpienia 
od czynności służbowych. 
Dopuścili się tym samym naru-
szenia nietykalności cielesnej 
funkcjonariuszy. Na miejsce 
wezwano posiłki, po czym 
sprawcy zostali  umieszczeni 
w areszcie.

31 lipca
W okresie od 28 lipca, godz. 
20.00 do 31 lipca, godz. 
21.00, nieznany sprawca 
dokonał włamania do 
dwóch samochodów cięża-
rowych Mercedes oraz Star, 
zaparkowanych na terenie 
bazy transportowej przy 
ul. Górnośląskiej. Sprawca 
zerwał korki przy wlewach 
paliwa, a następnie skradł 
300 litrów oleju napędo-
wego. Suma strat to około 
1.400 złotych.

Patrol policji zatrzymał na 
Placu Górników 20-latka, 
przy którym ujawniono,  
a następnie zabezpieczono 
14 sztuk woreczków folio-
wych, zamykanych na tzw. 
strunę, z zawartością mari-
huany. Łączna waga środka 
narkotycznego to 15,17 
gram. Mieszkaniec Osiedla 
Tadeusza Kościuszki został 
osadzony w policyjnym 
areszcie.

52-letnia mieszkanka Os. 
Stałego zgłosiła, że kilka 
dni temu jej była lokatorka, 
28-letnia kobieta z miesz-
kania przy ul. Piekarskiej, 
skradła wyposażenie 
mieszkania, sprzęt RTV  
i AGD. Straty to około 15.000 
złotych. Podejrzewaną 
o dokonanie kradzieży 

zastano w mieszkaniu przy 
ul. Piekarskiej, w związku 
z powyższym została ona 
zatrzymana i umieszczona 
w areszcie.

1 sierpnia
49-letni mieszkaniec Ja-
worzna zgłosił, że w dniu 10 
czerwca tego roku zawarł 
umowę przedwstępną na 
zakup jednego z mieszkań 
w dzielnicy Osiedle Stałe od 
72-letniej kobiety. Wpłacił 
na jej konto zadatek w 
kwocie 8.000 złotych. 
Po wpłaceniu pieniędzy 
zgłaszający zorientował 
się, iż został oszukany, gdyż 
mieszkanie jest zadłużone 
i nie ma możliwości jego 
zakupu. Do chwili obecnej 
zgłaszający nie może skon-
taktować się ze sprzedającą 
i odzyskać wpłaconych 
pieniędzy.

Około godz. 21.00 patrol 
drogówki na ul. Górnoślą-
skiej zatrzymał do kontroli 
drogowej samochód VW 
Passat. Od kierującego 
wyczuwalna była woń 
alkoholu. Przeprowadzone 
badanie trzeźwości wska-
zało wynik 0,3 promila. 
Mieszkaniec Siemianowic 
Śląskich, po zatrzymaniu 
prawa jazdy, został zwol-
niony.

2 sierpnia
36-letnia mieszkanka Cięż-
kowic zgłosiła, że jej 46-letni 
mąż od 1996 roku znęca się 
nad nią, jak również nad 
dwojgiem ich dzieci,  
w sposób fizyczny i psychicz-
ny, poprzez wszczynanie 
częstych awantur i stoso-
wanie przemocy fizycznej. 
Sprawca, po awanturze do-
mowej, został zatrzymany 
przez policję i umieszczony 
w Izbie Wytrzeźwień.

Patrol Policji zatrzymał 
31-letniego mieszkańca 
Podłęża, który w jednym ze 
sklepów przy ul. Piłsudskie-
go doprowadził do stanu 
bezbronności 29-letnią 
sprzedawczynię, poprzez 
uderzenie jej w twarz. Na-
stępnie skradł dwa piwa  
o wartości 5 złotych. Spraw-
ca trafił do aresztu.

38-letnia kobieta zgłosiła, że 
na ul. Sienkiewicza, niezna-
ny sprawca, wykorzystując 

jej nieuwagę, dokonał kra-
dzieży portfela wraz  
z dokumentami w postaci 
dowodu osobistego, karty 
NFZ i pieniędzy w kwocie 
400 złotych.

Około godziny 3.55, na 
terenie budowy obwodnicy, 
na Leopoldzie przy ul. 
Grunwaldzkiej, grupa około 
czterech, nieznanych spraw-
ców, rzucając kamieniami 
dokonała wybicia dwóch 
szyb w koparko-ładowarce 
marki Volvo, na szkodę firmy 
Budimex z siedzibą  
w Jaworznie. Straty w trak-
cie ustalania.

3 sierpnia
Około godziny 5.00 nieznany 
sprawca uszkodził drzwi 
wejściowe do klatki scho-
dowej przy ul. Ogrodowej 
8. Wandal wybił szybę i 
zniszczył poszycie zewnętrz-
ne na szkodę Wspólnoty 
Mieszkaniowej. Straty w 
trakcie ustalania.

919/D/08

Panu Dyrektorowi Mieczysławowi 
Salachnie wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu tragicznej śmierci 

Syna
składa:  

Janusz Ciołczyk Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Jaworznie

Wyrazy głębokiego współczucia Państwu  
Lucynie i Mieczysławowi Salachnom  

z powodu tragicznej śmierci 

Syna
składają: 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy 
Administracji ZSP NR 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie

Serdeczne podziękowania księdzu 
prałatowi proboszczowi Eugeniuszowi 
Cebulskiemu, księdzu proboszczowi 

Stanisławowi Dybeł, księdzu Karolowi 
Banasikowi za odprawienie ceremonii 
pogrzebowej oraz odprowadzenie na 

miejsce wiecznego spoczynku 

Śp. Wojciecha Salachny
składają: rodzice
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Z konferencji prasowej prezydenta

Nasze sprawy

Pozostał jeszcze odbiór
Prace przy II etapie projektu drogo-

wego „Miasto Twarzą do Autostrady” 
zmierzają ku końcowi. Co prawda, za-
nim odcinek od ul. Chopina do Leopol-
du zostanie oddany do użytkowania, 
musi przejść jeszcze przez długi proces 
odbiorów, jednak już dziś w Urzędzie 
zaprezentowano wizualizację, pokazu-
jąca jak będziemy się poruszać na trasie 
od Leopoldu aż do Borów.

Prezydent Paweł Silbert poinformo-
wał także o wszczęciu postępowania  
w sprawie wydania decyzji o pozwole-
niu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: 
„Modernizacja ul. Grunwaldzkiej, etap 
IV projektu „Miasto Twarzą do Auto-
strady” – zadanie 1 i zadanie 2 wraz  
z budową odcinka ul. Nowo-Kolejo-
wej”. Prezydent zawiadomił również  
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokali-
zacji drogi gminnej – chodzi o budowę 
ulicy Nowo-Wojciecha w Jaworznie. 
Mieszkańcy mogą się zapoznać z ak-
tami pierwszej sprawy i wnieść ewen-
tualne uwagi oraz z treścią decyzji  
w Wydziale Urbanistyki i Architek-
tury – Referat Budownictwa Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie w terminie  
14 dni od ukazania się obwieszczenia.

Decyzja lokalizacyjna dla 
Byczyny na starych zasadach

Za dwa miesiące zaczną obowiązy-
wać nowe zasady wydawania pozwoleń 
na budowę dróg. Cały proces wydawa-
nia zgody na budowę i przejmowania 
gruntów będzie sprowadzony do jednej, 

bardzo trudnej do uchylenia decyzji, ze-
zwalającej na przedsięwzięcie. Dotych-
czas przygotowanie budowy składało 
się z dwu etapów – uzyskania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji, a po jej upra-
womocnieniu, jeśli nikt się nie odwołał 
– uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na 
budowę. W każdym z tych postępowań 
mogli brać udział mieszkańcy, skła-
dać uwagi i wnioski do postępowania.  
A potem odwoływać się do wyższych in-
stytucji od zapadłych rozstrzygnięć. Jak 
ta sytuacja wygląda w kontekście prowa-
dzonych przez miasto inwestycji? Jeden 
z sześciu etapów projektu przebudowy 
drogi krajowej nr 79 w Jaworznie wzbu-
dził kontrowersje mieszkańców. Chodzi 
o nowy ślad ul. Krakowskiej w Byczynie, 
która ma być wyniesiona ponad dolinę 
Byczynki na 160-metrowej estakadzie. 
Przeciwko takiemu rozwiązaniu zapro-
testowała grupa mieszkańców osiedla. 
Mimo, iż nowe prawo daje gminom 
możliwość przyspieszenia procesu in-
westycyjnego, pomijając mieszkańców, 
prezydent podjął decyzję, że nie będzie 
korzystał z ułatwień, jakie daje uchwa-
lona przez posłów nowelizacja.

Trasa Śródmiejska 
na finiszu

Udana reorganizacja MOPS
W związku z restrukturyzacją 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Jaworznie, zadania publiczne  
z zakresu pomocy społecznej, zwią-
zane z zapewnieniem całodobowej 
opieki bezdomnym mężczyznom  
i kobietom oraz zapewnienie dziennej 
opieki osobom starszym i samotnym, 
zostały przekazane do realizacji or-
ganizacjom pozarządowym. To in-
nowacyjne działanie w skali naszego 
województwa. 

Na ogłoszony przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej konkurs 
wpłynęły dwie oferty – Stowarzyszenia 
„Semper Homo”, którego celem jest 
realizacja zadań i działań mających 
na celu pomoc osobom  i rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej, zagrożonym oraz wykluczo-
nym społecznie oraz Stowarzyszenia 
„Nasza Przystań”, którego celem jest 
m.in. działalność obejmująca zadania 
z zakresu pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trud-
nej sytuacji życiowej, w szczególności 
osobom starszym, niepełnosprawnym, 
bezrobotnym, bezdomnym i rodzinom 
dysfunkcyjnym.

Miasto uczestnikiem projektu 
badawczego terenów 

Zakładów Chemicznych 
„Organika-Azot”

W ramach Programu Pomocy 
Regionalnej Jaworzno ma szansę 
pozyskania pieniędzy na zbadanie 

obszaru Wąwolnicy, gdzie zostały 
zgromadzone odpady niebezpieczne, 
pochodzące z lat 80. Program FOKS, 
w którym uczestniczy Jaworzno, ma 
pozwolić na wykonanie szczegółowe-
go rozpoznania lokalizacji wszystkich 
miejsc składowania odpadów, rozpo-
znanie ryzyka środowiskowego i wy-
bór technologii powstrzymania emisji 
zanieczyszczenia. Dzisiaj wiadomo 
już, że przedsięwzięcie ma szansę na 
dofinansowanie.

W programie badawczym FOKS 
wykorzystane zostaną najnowsze 
metody badań wód podziemnych, po-
wierzchniowych i gruntów. Równolegle 
prowadzone będą testy utylizacyjne 
z wykorzystaniem metod chemicznych 
i biologicznych. Czas realizacji progra-
mu to wrzesień 2008 - marzec 2011.

Miasto zapłaci za projekt 57 800 €. 
Zwrot poniesionych nakładów wynie-
sie 85%. Udział Jaworzna w programie 
ułatwi z pewnością dalsze pozyskanie 
środków unijnych na wdrożenie dzia-
łań naprawczych i rewitalizację zanie-
czyszczonego terenu.

opr. as

Jaki był Wojtek? Niech ocenią Ci, co 
go znali, a Ci co nie znali, niech ża-
łują. Carpe diem - chwytaj dzień, żyj 
chwilą, korzystaj z każdej minuty, nie 
odkładając niczego na potem, na ju-
tro, bo jutro może nigdy nie nadejść. 
Te dwa magiczne słowa były dewizą 
życiową Wojtka. Tak wyglądało całe 
jego życie. Żył niezwykle szybko, do 
granic możliwości wykorzystując 
każdą sekundę. Czyżby wiedział, że 
ma mniej czasu niż my?

Dlaczego nie ma go już z nami? To 
pytanie pojawia się teraz bardzo często. 
Ja jednak twierdzę, że Wojtek jest z nami 
cały czas i będzie tak długo, jak długo 
będziemy o nim pamiętać i jak długo 
będzie gościł w naszych sercach. Zawsze 
miał niedosyt ludzi i ogromną ilość przy-
jaciół i życzliwych mu znajomych. Teraz 
może być z nami wszystkimi w jednym 
czasie, pomimo różnych, czasem odle-
głych od siebie miejsc. Dla nas nie umrze 
nigdy. Zawsze będziemy go kochać.

Pamiętam naszą rozmowę, kiedy 
pełny uznania powiedziałem mu, że żyje 
jak król. Bo Wojtek był królem. Królem 
potrafiącym mądrze zarządzać swoim 
życiem. Królem umiejącym cieszyć się 
nawet ze spraw błahych. Królem szczę-
śliwym i dającym szczęście innym.

Dlaczego podczas tej właśnie rozmo-
wy odpowiedział z powagą na twarzy, że 
zdaje sobie z tego sprawę, ale czuje, że 
niedługo mu się to skończy? Nie wiem 
co miał na myśli. Przyznaję, że dla mnie 
wtedy te słowa nic nie znaczyły. Nie 
przypuszczałem, że tak szybko wszyscy 
przekonamy się, że jednak miał rację. 
Było to dzień przed śmiercią.

W życiu miał trzy miłości. Pierwsza 
to oczywiście rodzice. Byliśmy pod 
wrażeniem, kiedy na co dzień, w nor-
malnych rozmowach wypowiadał się 
o nich z ogromnym szacunkiem. Był 
bardzo rodzinnym człowiekiem.

Wspomnienie o Wojtku Salachnie

Nie pozwólmy, by 
zgasło mu światło

Potrzeba tylko jednej minuty, żeby kogoś zauważyć
Jednej godziny, żeby go ocenić
Jednego dnia, żeby polubić
A całego życia, by… zapomnieć.

Druga miłość to oczywiście jego 
dziewczyna, którą kochał szczerze 
i prawdziwie. Której dziękował za to, że 
jest, i że jako jedyna potrafi go od czasu 
do czasu sprowadzić na ziemię. We wrze-
śniu tego roku planowali się pobrać.

Jego największą pasją były sportowe 
motocykle i to one były trzecią miłością. 
Kilka lat temu, kiedy kupił swoją piękną, 
niebieską R-6-kę w naszym mieście nie 
było jeszcze tylu posiadaczy ścigaczy, 
co dziś. Jeżdżąca ekipa składała się do-
słownie z kilku osób. Chyba właśnie to 

tak bardzo nas do siebie zbliżyło. Wojtek 
każdą wolną chwilę spędzał na dosko-
naleniu swoich umiejętności w jeździe. 
Wbrew temu, co niektórzy sądzą, nie 
zawsze była to jazda ekstremalna. Jeździł 
bezpiecznie i rozsądnie.

W tym ciężkim dla nas czasie wszy-
scy powinniśmy nauczyć się tego, co dla 
niego było bardzo naturalne. Nauczmy 
się doceniać teraźniejszość. Czerpać 
radość z ulotnego, wyjątkowego mo-
mentu życia. Minuty, która może się 
powtórzyć i milion razy, ale nigdy nie 
będzie tą samą, wyjątkową, trwającą tu  
i teraz. Bo, jak śpiewa Lady Punk: „Trze-
ba ciągle żyć biegnącą chwilą, na co 
komu dziś wczorajszy dzień”.

Żyłeś jak król, odszedłeś jak król.
Takim Cię zapamiętamy. (EKp)

Jedna z ostatnich fotografii Wojtka na jego motocyklu

2 sierpnia 2008 roku o godz. 
13.00 grupa emerytów 
i rencistów z Jelenia 
wyjechała na rekonesans 
do Kroczymiecha, do 
leśniczówki w powiecie 
chrzanowskim, gdzie 
zaplanowano grillowanie  
i pieczenie ziemniaków.

Niewątpliwą atrakcją miała być  
i była godzinna wycieczka z le-
śnikami po duktach leśnych. Tak 
liczna grupa, bo 50-osobowa, była 
nastawiona bardzo optymistycznie 
i nawet pomrukiwanie burzy nie 
wpłynęło na zmianę nastrojów. Jak 
zresztą miał się zmieniać nastrój, gdy 
dach nad głowami był zapewniony,  
a deszcz, który straszył, był ciepły.

Co niektórzy z sokolim wzro-
kiem potrafili zbierać grzyby jadąc 

Czasowi i aktywni

na przystosowanych do wycieczek 
grupowych powozach. Najpiękniej-
szym okazem pochwalił się p. Chan-
zlik, wszyscy podziwiali nie tylko 
jego wzrok, ale i sprawność fizycz-
ną, przecież trzeba było zeskoczyć  
z wozu, zerwać grzyba, dogonić wy-
cieczkowiczów i wdrapać się na wóz. 
Żona pana Chanzlika z namaszcze-
niem schowała grzyba do torebki, 
dumna ze swojego męża i pięknego 
prawdziwka.

Ognisko, grillowanie kaszanek, 
kawka, ciasteczka, pieczone ziem-

niaki, napitki różnej maści sprawiły, 
że czas biegł zbyt szybko. Były też 
śpiewy przy akompaniamencie akor-
deonu, tańce na żwirku przy wiacie 
leśnej i opowiadania absolutnie nie 
o chorobach, chociaż? (to może było 
gdzieś mimochodem).

Osiem godzin relaksu na świe-
żym powietrzu to dawka, która 
przydałaby się wszystk im dzie-
ciom, młodzieży i dorosłym. Tak, 
a le żeby jedni mogli w ypocząć, 
inni muszą się wcześniej napra-
cować. Jeszcze, żeby cena wyjaz-
du była dostępna dla emerytów, 
to zarząd ZERiI z Jelenia musiał 
się dość sporo napracować, a jest 
to bardzo dobrze zorganizowana 
grupa, chyba swego rodzaju przy-
jaciół różniących się wiekiem, ale 
rozumiejących przesłanie i  cel 
działania. Tak trzymać!

Pozdrowienia z lasów chrzanow-
skich dla redakcji w imieniu uczest-
ników biesiadowania. 

Danuta mIlnEr

Spragniony

Gościem konferencji prasowej był Tomasz Tosza
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932/d/08

903/d/08

933/d/08

904/d/08

ogłoszenia

Zarząd Spółdzielni 
mieszkaniowej „GórnIk”
w Jaworznie Al. tysiąclecia 85

ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący pierwszeństwa ustano-
wienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Jaworznie przy:

– ul. 3 Maja 3/107 – o pow. użytk. 36,80 m², 2 pokoje + „ślepa”kuchnia, 
IV piętro, c.o., cena wywoławcza - 61.200,00 zł   

– Al. Marsz. J. Piłsudskiego 30/2 – o pow. użytk. 48,92 m², 2 pokoje 
+ kuchnia, I piętro, c.o., c.w., gaz cena wywoławcza 100.900,00 zł

Przetarg odbędzie się w Administracji Domów Spółdzielczych przy 
ul. Paderewskiego 15 w Jaworznie w dniu 13.08.2008 r. o godz. 10.00.   
Istnieje możliwość obejrzenia mieszkań w dniu 11.08.2008 r.:

– ul. 3 Maja 3/107 w godzinach 11.00 – 12.00
– Al. Marsz. J. Piłsudskiego 30/2 w godzinach 13.00 – 14.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 12.08.2008 r. (data 
stempla) na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/C Tychy nr 61 1020 2528 
0000 0802 0014 5136.
Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni – Dział 
Członkowski /pokój nr 2/.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu 
lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
Informacji udziela Dział Członkowski /pokój nr 2/ tel. 0-32  615-57-57.

916/d/08

Coraz częściej media podają informa-
cje o bestialskim traktowaniu zwierząt, 
o okrucieństwie wobec nich, o braku 
odpowiedzialności i o lekkomyśl-
ności. Czy kogoś takiego, kto zadaje 
ból i cierpienie bezbronnej żyjącej 
istocie, można nazwać człowiekiem? 
Zdecydowanie nie, to potwór i sadysta 
w ludzkim ciele.

Niestety, pozbawione uczuć i strasz-
nie zdegenerowane są już dzieci, kilku-
latkowie, dla których zadawanie bólu 
zwierzęciu jest świetną zabawą, którą 
można nagrać, pochwalić się przed 
znajomymi, bądź umieścić w internecie. 
To straszne, że bestia może budzić się 
w człowieku już wtedy, gdy jest dziec-
kiem! Przecież kolejną ofiarą może 
być bezbronny człowiek, kolega czy 
ktoś z rodziny, a nawet przypadkowy 
przechodzień. Bardzo dobrze, że media 
nagłaśniają wszelkie akty przemocy, 
nie można obojętnie przechodzić obok 
krzywdy ludzkiej i krzywdy zwierząt. 

Art. 1 „Ustawy o Ochronie Zwierząt” 
z dn. 21.08.1997 r. wyraźnie mówi iż: 
„zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do 
odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. 
Człowiek jest mu winien poszanowanie 
o ochronę”. Natomiast w Art. 14, pkt b 
Światowej Deklaracji Praw Zwierzęcia 
uchwalonej przez UNESCO w dniu 
15.10.1978 r. w Paryżu czytamy: „Prawa 
zwierząt powinny być ustawowo chro-
nione tak jak prawa ludzi”.

Dlaczego zatem nieletni oprawcy 
nie są karani za okrucieństwo wobec 
zwierząt? Grozi im co najwyżej dozór 
kuratora. 

5 lipca br. Telewizja Polska oraz 
prasa podały informację o bestialskim 
zakatowaniu małego pieska przez trzech 

Bądźmy wrażliwi 
na krzywdę zwierząt

kilkunastoletnich (najmłodszy miał 
11 lat) chłopców, którzy cieszyli się, że 
zadają ból bezbronnemu stworzeniu 
i beztrosko o tym opowiadali. 

Wiele osób było wstrząśniętych i po-
ruszonych tym faktem, nie pierwszym 
w naszym kraju. Jedna z mieszkanek 
naszego miasta wystosowała porusza-
jący list – apel do różnych instytucji 
i organizacji na rzecz zwierząt, z prośbą 
o nagłośnienie podobnych aktów prze-
mocy wobec zwierząt, o potępienie spo-
łeczne i wymierzenie kary małoletnim 
przestępcom. 

Jest ona wstrząśnięta, jak my wszyscy, 
tym, że młodzi ludzie, a właściwie dzieci, 
potrafią dokonać tak okrutnej zbrodni. 
Pisze między innymi: „(...) prosimy 
o opamiętanie i wspólną walkę całego 
społeczeństwa polskiego z tak bestial-
skim okrucieństwem, w trosce o nasze 
wspólne dobro i bezpieczeństwo. Ci 
młodzi ludzie dali wyraz szczególnego 
zwyrodnienia i sadyzmu. Takich czynów 

nie robi osoba nieświadoma, a wręcz od-
wrotnie – małoletni wykorzystują swój 
wiek do wszelkiego rodzaju przestępstw, 
okrucieństw i zbrodni. Oni działali 
z premedytacją”.

Bardzo dziękujemy za ten list, pełen 
refleksji, trafnych spostrzeżeń. Świadczy 
on o ogromnej wrażliwości autorki na 
krzywdę, o jej wielkim zaangażowaniu 
w walce o humanitarne traktowanie 
zwierząt. Pod treścią listu autorka ze-
brała ponad 70 podpisów mieszkańców 
Jaworzna, którzy popierają jej prośby. 

Członkowie Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami w pełni zgadzają się 
i popierają uwagi autorki na temat be-
stialstwa wobec zwierząt. 

W Jaworznie również zdarzają się, 
może nie tak drastyczne, przypadki 
znęcania się nad zwierzętami. O niektó-
rych z nich docierały do nas informacje. 
Niestety sprawcy nie zostali złapani na 
gorącym uczynku, w związku z czym 
interwencje nie zawsze kończyły się 
pomyślnie. My, jako Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami, realizujemy 
główne cele statutowe TOZ- u, którymi 
jest działanie na rzecz humanitarnego 
traktowania zwierząt, kształtowanie 
właściwego stosunku do nich, działanie 
na rzecz ochrony środowiska.

Cieszymy się, że coraz więcej osób 
nawiązuje z nami współpracę. Zachęca-
my mieszkańców miasta do podzielenia 
się swoimi uwagami i spostrzeżeniami 
dotyczącymi okrutnych zachowań 
ludzi wobec zwierząt, a także skutecz-
nymi sposobami walki z sadyzmem 
i bestialstwem. Nie bądźmy obojętni na 
krzywdę ludzi i innych istot żyjących.

toWarzystWo opIEKI naD zWIErzętamI 
Koło W jaWorznIE

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO 

Kierownika Działu Wykonawstwa
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE 

NR REFERENCYJNY KDW/MZDiM
Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe o specjalności budowlanej,
2) staż pracy co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 2 letni staż pracy:

– na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa 
w art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych lub

– w służbie cywilnej, lub
– w służbie zagranicznej, za wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
– w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomoc-

niczych i obsługi, lub
– na kierowniczych stanowiskach państwowych,

3) doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa drogowego,
4) prawo jazdy kat. B. 

Wymagania pożądane: 
– umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
– umiejętność kierowania zespołem pracowników,
– umiejętność logicznego myślenia i planowania,
– systematyczność, terminowość,
– dobra organizacja pracy.

Szczegóły na stronach internetowych: www.mzdim.jaworzno.pl
www.bip.jaworzno.pl
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827/d/08

Próby szczelności instalacji gazowych
roczne i sezonowe, konserwacja i naprawy. Projektowanie 

montaż instalacji gazu, co, wody, kanalizacji. Montaż 
wkładów kominowych kwasoodpornych i węglowych. 
Inst – Gaz ul. Szelonka 1 tel. 616 29 74, 0601 520 180

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

826/d/08

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

816/d/08

www.tynkowanie.com.pl

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

823/d/08

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

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

820/d/08

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

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

819/d/08

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

717/d/08

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

Tel. 0 501 722 754; (032) 622 72 12
698/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”
818/d/08

WYRÓB ŻALUZJI i ROLET
MONTAŻ – SPRZEDAŻ  P.P.H.U. „PAT-DAM”

Biuro han.: ul. Słowackiego 1 (róg Jaworznianki), tel. 751 95 47
Zakład produkcyjny J-no Ciężkowice, ul. Kruka 15A

fax 616 14 71, kom. 0606 537 606
837/d/08

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.
Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305
825/d/08

Kup
on

rab
ato

wy

5%

817/d/08

AGD – SERWIS
GWARANCJA
12 MIESIĘCY

Tel. 752 92 85, 0-509-924-240

Serwis okien PCV i drewnianych,
Promocja wymiana szkła, uszczelek, 

doszczelnianie, regulacje tel. 616 35 20, 0 602 738 065
836/d/08

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065 836/d/08

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

834/d/08

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

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

701/d/08

840/d/08

Montaż anten Tel. 0 602 627 046, 752 73 23,
Tel. 753 10 36 – „Bajkoland” 

Zakład elektroniczny ul. Mały Rynek 1
tel. 615 58 82, kom. 0 696 947 321

835/d/08

821/d/08

Zakład Kamieniarski Marek i Zygmunt Odrzywolscy
ul. Baranowskiego 216 tel. 032 616 16 86 wew. 28,

616 19 73, 0 602 670 921. Nagrobki z granitu i lastrika, 
elementy betonowe do piwnic

SERWIS OPON Pompowanie kół azotem
Sprzedaż i montaż opon TIR. ul. Matejki 43, tel. 753 11 72;

czynne od 8.00 – 18.00 pn. – pt., sobota 8.00 – 14.00.
832/d/08

815/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

831/d/08

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

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
833/d/08

„AUTO-RENOWA” blacharstwo, lakiernictwo 
Krzysztof&Rafał Wiernek, ul. Królewska Jaworzno
tel. 032 617 75 08, 0 698 176 638, 0 608 139 494

Pomoc drogowa e-mail: autorenowa@neostrada.pl
mechanika, diagnostyka silników, spawanie i wymiana tłumików

838/d/08

829/d/08

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

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

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

776/d/08

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

839/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

830/d/08

PAT-BRUK – kostka brukowa najlepszych firm, 
sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka. Faktury 
VAT. Krótkie terminy wykonania. Artystyczne układanie kostki 
brukowej. Własne maszyny. Największe rabaty. Gwarancje. 

Tel. 032 615 16 54, 0 501 988 116

EKSPRESOWA DOSTAWA GAZU NA TELEFON
Propan-butan w butlach 11 i 33kg

Gazy techniczne: tlen acetylen, CO2 i inne
„GRAFI” Sprzedaż butli i akcesorii gazowych 

ul. Krakowska 9 tel. 032 751 83 83, 032 751 83 33
828/d/08

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

824/d/08

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
822/d/08

711/d/08

Usługi remontowo – budowlane 
remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,  

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

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

ogłoszenie własne

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

Wydawnictwo GM sp. z o.o. 43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7 tel. (032) 751-91-30
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Cyfryzacja płyt winylowych 12,20 zł brutto
Cyfryzacja kaset magnetofonowych 
 60 min. 15,00 zł brutto
 90 min. 20,00 zł brutto
Cyfryzacja kaset video VHS 30,00 zł brutto

tel. 032/ 751 91 30
Ogłoszenie własne ogłoszenie własne

Reklama 
w telewizji 
CTv Jaworzno

już od 300 zł 
netto

Tel. 751 91 30

898/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

901/d/08

PROGRESS
Centrum 

edukacyjne

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

BIURO TŁUMACZEŃ
UL. MICKIEWICZA 1,

tel. 032 616 37 37

EDUKACJA

899/d/08

897/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, 600-527-802

883/d/08

OKNA I DRZWI PCV

VITAKO
OCIEPLENIA DACHY
Jaworzno – Szczakowa, ul. Cicha 10 

tel. /fax 614 14 39; 
0 606 971 838 

(obok stadionu Szczakowianki)

NAJKRÓTSZY 
TERMIN REALIZACJI

Agencja 
Nieruchomości 

DOMNET 24
 zmiana siedziby firmy 

Jaworzno ul. Farna 12

WYBRANE OFERTY:
Domy:
Centrum – 200 m2 – działka 761 m
Ciężkowice – 164 m2 – działka 953 m
Działki:
Bory 2395 m2 – mieszk.-usługowa
Ciężkowice 2400 m2 – rolna
Mieszkania:
Podwale M-2 – 29 m2 – IV piętro
Centrum M-3 – 48 m2 – I piętro
Os. Stałe M-3 – 53 m2 – II piętro

Tel. 602 737 500, 032 616 23 32
www.domnet24.pl

896/d/08

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

730/d/08

P O Ż YC Z K A 
W TWOIM DOMU
SZYBKA WYGODNA

BEZPIECZNA

„PROFINET”
0 801 16 90 16

(INFOLINIA 35 gr za połączenie)

RATY MIESIĘCZNE SPŁACANE 
W DOMU W CZASIE WIZYT

NASZEGO PRZEDSTAWICIELA

Kontakt z przedstawicielem 
0 691 116 881 
0 722 045 168

www.profi-net.pl

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

Jaworzno ul. Martyniaków 8
(teren Giełdy Towarowej)

tel. 032 615 11 66
e-mail: biuro@jsb.jaworzno.pl

W sprzedaży tynk maszynowy
MP75L Knauf

902/d/08

900/d/08

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

892/D/08

895/d/08

893/D/08

894/D/08
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BliZej prawa

Dla koneserów
Z szafy prokuratora

913/d/08

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

Co najmniej 50 lat więzienia

Kwiatostan klinopodium

Służebność 
drogi koniecznej (cz. I)

Jestem właścicielem nieruchomo-
ści gruntowej, a za moją nieruchomo-
ścią ma swoją posesję inny właściciel, 
który przejeżdża przez moją działkę, 
aby dostać się na swój teren. Czy to 
jest zgodne z prawem?

Sytuacja dotyczy prawa sąsiedz-
kiego. Ustawa Kodeks Cywilny 
stanowi – na podstawie ART. 145 
K. C.– że „jeżeli nieruchomość nie 
ma odpowiedniego dostępu do dro-
gi publicznej lub do należących do 
tej nieruchomości budynków go-
spodarskich, właściciel może żądać 
od właścicieli gruntów sąsiednich 
ustanowienia za wynagrodzeniem 
potrzebnej służebności drogowej 
(droga konieczna)” (ART .145, PAR. 
1 K. C.). Ponadto – w Paragrafie 2 
– Ustawa stanowi, że „przeprowa-
dzenie drogi koniecznej powinno 
nastąpić z uwzględnieniem potrzeb 
nieruchomości nie mającej dostępu 
do drogi publicznej oraz z naj-
mniejszym obciążeniem gruntów, 

przez które droga ma prowadzić. 
Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi 
jest następstwem sprzedaży gruntu 
lub innej czynności prawnej, a mię-
dzy interesowanymi nie dojdzie do 
porozumienia, sąd zarządzi, o ile to 
jest możliwe, przeprowadzenie dro-
gi przez grunty, które były przed-
miotem czynności prawnej”. Chodzi 
o to, ażeby przy ustanawianiu słu-
żebności w jak największym sensie 
uwzględnić dotychczasowe stosun-

ki miejscowe oraz w optymalnym 
znaczeniu udostępnić właścicielowi 
możliwość przejazdu i przechodu 
do posesji. Jeżeli zatem właściciel 
miał dwie działki i jedną sprzedał 
– w wyniku czego aktualnie nie ma 
dostępu do drogi publicznej – wów-
czas tę drogę należy przeprowadzić 
przez zbytą posesję – obciążając ją 
prawem wykonywania służebno-
ści drogowej (odnośnie przechodu  
i przejazdu).

Piotr M., zabójca 12-
letniej Ani W., nie opuści 
więzienia wcześniej niż 
za 50 lat. Tak surowego 
wyroku – od zniesienia 
kary śmierci – w polskim 
sądzie jeszcze nie było. 
– Balast jego czynów 
jest wielki. Tak dalece 
przekroczył granicę między 
dobrem a złem, że taki 
wyrok jest konieczny 
– uzasadniał werdykt 
sędzia. 

Po wyroku rodzice Ani, Mariola 
i Andrzej W., stoją na sądowym ko-
rytarzu w koszulkach z portretem 
zamordowanej córki. Mama Ani 
– dziewczynka, gdyby żyła, miałaby 
dziś 14 lat – płacze. Mama oskarżo-
nego 24-latka Piotra M. – też.

Tamtego dnia – rankiem 26 stycz-
nia 2004 r. – obie kobiety razem je-
chały do pracy, siedziały obok siebie  
w autobusie. Znały się dobrze. Piotr 
M. razem z ojcem Ani grali w jednej 
amatorskiej drużynie piłkarskiej. 
Ania znała Piotra M. Tamtego dnia 
Ania, wzorowa uczennica szóstej 
klasy szkoły podstawowej, śliczna, 
uśmiechnięta blondynka, poprosiła 
mamę, by mogła zostać w domu. Wie-
działa, że nikogo obcego wpuścić do 
domu nie może. Tamtego dnia Piotr 
M., od wielu lat nadużywający narko-
tyków i alkoholu, zapalił skręta i ruszył  

w miasto z postanowieniem, że musi 
kogoś okraść, bo nie ma pieniędzy na 
następną działkę. Ania wpuściła go 
do mieszkania. Najpierw przystawił 
jej nóż do piersi i zażądał pieniędzy. 
Znalazła 100 zł i 50 euro. Z lodówki 
wyciągnął szampana i pociągnął łyk. 
Rzucił się na dziewczynkę i zaczął 
gwałcić. Broniła się. Krzyczała: „Po-
wiem tacie!”. Związał jej ręce i nogi. 
Zaczął dusić. Ania nie umarła. Ka-
blem elektrycznym zaciągnął dziecku 
pętlę na szyi. Gdy przestała się ruszać, 
rozrzucił wokół niej ubrania. Oblał 
alkoholem. Podpalił. Przed wyjściem 
odkręcił gazowe kurki.

– Oskarżony działał z pełnym ro-
zeznaniem swoich czynów – oceniali 
sędziowie. Wyliczali popełnione 
przestępstwa i ich motywy: rozbój  
z chęci zysku, gwałt dla zaspokoje-
nia potrzeb seksualnych, zabójstwo  
w celu pozbycia się świadka, podpa-
lenie dla zatarcia śladów.

Policja szukała sprawcy ponad rok, 
choć dane Piotra M., a nawet jego śla-
dy (sperma, odciski palców) znacznie 
wcześniej były aktach. W końcu ojciec 
zamordowanego dziecka, Andrzej W., 
podsunął śledczym trop: – Gdy mi się 
kłania dziwnie unika mojego wzroku. 
Wcześniej nigdy tego nie robił. Piotr 
M. zaraz po zatrzymaniu przyznał 
się do winy.

– Nie uciekałem, wiedziałem że 
zostanę aresztowany – mówił w ostat-
nim słowie przed orzeczeniem wyro-
ku. Przeprosił rodziców Ani.

– To nie skrucha, tylko strach przed 
karą. Skrucha oznacza cierpienie, wy-
rzuty sumienia – ocenili takie postę-
powanie sędziowie i przypomnieli, że 
Piotr M. miał czelność, gdy był jesz-

cze wolny, zapytać ojca zamordowa-
nej dziewczynki o postępy śledztwa.  
I krótko streścili biografię Piotra M: 
narkotyki, lekceważenie rodziców, 
odrzucenie pomocy znajomych, 
którzy próbowali go w yciągnąć  
z nałogu.

Ten nałóg miał znaczenie dla obro-
ny. Adwokat mówił, że uzależnienie 
doprowadzić mogło do poważnych 
zaburzeń psychicznych. Biegli tego 
nie potwierdzili. A sędzia w trakcie 
procesu przypomniał: – Ten, kto 
z własnej woli wprawia się w stan 
odurzenia, nie może się powoływać 
na ograniczenie czy zniesienie poczy-
talności.

Sąd uznał więc, że żadnych oko-
liczności łagodzących nie było. Karę 
25 lat więzienia, a nawet zwykłego 
dożywocia uznał za „rażąco łagod-
ną”. W tym drugim wypadku Piotr 
M. mógłby ubiegać się o przedtermi-
nowe warunkowe zwolnienie po 25 
latach. – Sąd, widząc ten cały balast 
zła, uznał, że to było niesprawiedliwe 
– podsumował sędzia. I zaostrzył 
karę, ograniczając Piotrowi M. moż-
liwość powrotu na wolność dopiero 
za lat 50.

Rodzice Piotra M. ścisnęli tylko 
dłonie w geście rozpaczy. Matka sku-
liła się w ławce. Przegrali walkę, by 
Piotra M. wyciągnąć z narkotyków. 
Wczoraj przegrali jego życie.

– 50 lat, myślę, że nas już nie bę-
dzie. Musimy zrewidować swoją posta-
wę wobec zła i to, co jest złe, bezwzględ-
nie niszczyć. Ja już nigdy nie będę mógł 
cieszyć się Anią – powiedział dzien-
nikarzom Andrzej W. Objął żonę. 
Odeszli pustym korytarzem.

pItaWal

Wśród gatunków pospolitych w 
Jaworznie na uwagę zasługuje kli-
nopodium pospolite, znane dawniej 
jako czyścica storzyszek. Ta zaska-
kująca zmiana to poniekąd powrót 
do przeszłości, gdyż już Karol Lin-
neusz tak ją nazywał. Dla Karola, 
który posługiwał się łaciną, było to 
oczywiście Clinopodium vulgare L. 
I nie wiedzieć czemu, postanowili 
go poprawić i nazwali tę roślinę tak: 
Calamintha vulgaris (L.) Druce lub 
Calamintha clinopodium Spencer. 

Nasz bohater
Zanim przejdę do meritum spra-

wy zauważę, że poza zmianą nazwy 
doszło również do pewnego zdzie-
cinnienia. Ta czyścica zamieniła się 
w to klinopodium. Wiele o wyglądzie 
gatunku powie zdjęcie, ale gwoli ści-
słości trzeba odnotować, że jest to 
roślina kłączowa o czterokanciastej 
łodydze dorastającej do sześćdziesię-
ciu centymetrów wysokości. Kłącze 
wytwarza pełzające rozłogi, dzięki 
którym każdy okaz powiększa zwój 
areał. Na kłączu po sezonie wegeta-
cyjnym pozostają pączki, które zimują 
na poziomie gruntu. Z tego powodu 
zalicza się go do hemikryptofitów. 

Liście klinopodium są ułożone 
tak, jak u wszystkich wargowych – na 
krzyż. Ich ogonki są krótkie, a blaszka 
jajowata, ostro zakończona. Kwiaty 
tworzą gęste okółki w kątach liści. Im 
bliżej szczytu łodygi, tym mniejsze 
są liście. Barwa korony kwiatowej jest 
niejednoznacznie określana. Według 
mnie to jakiś odcień fioletu, chociaż 
inni autorzy upierają się przy purpu-
rze. Powstające z zapylenia kwiatów 
brunatne lub białoplamiste rozłupki 
rozsiewa wiatr. Roślina ta nie ma spe-
cjalnych wymagań, ale najchętniej za-
siedla luźne, żyzne gleby na wzgórzach 
oraz suchych lasach i zaroślach. Jest to 
gatunek charakterystyczny dla szeregu 
zbiorowisk roślinnych. Jednym z nich 
jest Trifolio-Geranietea. Jest to świa-
tłolubny ekoton, w którym znajdziemy 
również lebiodkę pospolitą, koniczynę 
pogiętą oraz bodziszek czerwony. Cza-
sami zajrzy tu roślinny drut kolczasty 
czyli jeżyna popielica. Coś takiego to 
między innymi okrajek lasu na Korzeń-
cu. Tam, gdzie oprócz klinopodium 
pojawi się lebiodka, a z traw kłosownica, 
mamy do czynienia z murawą Origano-
Brachypodietum. Takie zbiorowisko 
widziałem między innymi na Wielka-

noc. Gdzie indziej w Polsce możemy na 
klinopodium polować również w świe-
tlistych dąbrowach Potentillo albae-
Quercetum, lesie z fiołkiem i wiązem 
Violo odoratae-Ulmetum minoris oraz 
buczynach Cephalanthero-Fagenion, 
które być może porastają stoki wzgórza 
Diabla Góra. 

Niezłe ziółko
Według jednej z definicji z Wiki-

pedii, rodzaj ten liczy 13 gatunków, 
ale na dołączonej liście znajdujemy 

ich aż 14, w tym naszego bohatera, 
który, jak się okazuje, nosi angielską 
nazwę Wild Basil. Szereg innych 
gatunków także uznaje się w sen-
sie użytkowym jako formy bazylii. 
Wiele innych gatunków to Cala-
mint z przydomkiem. Herbatkami  
z nich leczy się nieżyty żołądka oraz 
uszkodzenia wątroby. 

W Wikipedii znajdziemy także 
rodzaj Calamintha. Kilka gatunków 
także wymienionych pokrywa się 
gatunkami w rodzaju Clinopodium. 
To dowodzi dwu rzeczy. Po pierwsze, 
Wikipedia nie jest „alfą i omegą” dla 
korzystających z encyklopedii. Po 
drugie, ostateczny rozwód oraz po 
części powrót do przeszłości nastą-
pił nie tak dawno i dlatego zapewne 
nie wszyscy botanicy się z tym zga-
dzają. A tak gwoli ciekawości, wciąż 
istnieje oryginalny okaz zielnikowy 
klinopodium zebrany prze Karola 
Linneusza. To daję pod rozwagę 
tym wszystkim nieszczęśnikom, 
którzy muszą przez wakacje zrobić 
zielnik, czyli wysokiej klasy siano  
czy nie lada jaką kiszonkę, lub co 
gorsza prasowarkę. Zabiłem wam 
klina – nieprawdaż.

Rozważania  
przy klinopodium

Łan klinopodium
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Miasto Jaworzno

918/d/08

SZKŁO I LUSTRA NA WYMIAR
Pełny wybór szkła

i luster, szlifowanie wiercenie,
fazowanie, witraże, akcesoria

i kleje, usługi szklarskie,
transport

Jawor zno ul.  Ciężkowicka 4 6
tel./fax: 032 615 02 27; w w w.galas.pl

Reklama

842/D/08
844/d/08

841/d/08

ogłoszenie wasne



Zamień stare 
kasety
płyty i taśmy

Na nowoczesne
nośniki, które przetrwają 

długie lata bez straty jakości

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

tel. (032) 751-91-30

VHS

DVD/CD

Części  e lek t ron iczne
pr zyr ządy 

Jaworzno 
ul. Grunwaldzka 96

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

www.blackelectronics.com.pl

917/d/08

845/d/08

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

843/d/08

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”

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY KIEROWCÓW 
WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY  18.08.2008
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla początkujących  25.08.2008

Trwa nabór na kursy: 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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WYJĄTKOWA OKAZJA! 

Kurs na 
CERTYFIKAT KOMPETENCJI 

ZAWODOWYCH 
PRZEWOŹNIKA 
TYLKO 1000zł! 

Termin rozpoczęcia 11.08.2008

Ogłoszenie własne
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czytaj na str. 14

Będzie turniej 
tenisa

czytaj na str. 13

Sekcja 
koszykówki 
mężczyzn 
MCKiS

Wyniki  
w kategoriach 
wiekowych

czytaj na str. 12

Spowiedź  
prezesa Woj-
ciechowskiego

Terminarz  
A klasy

Mimo złej pogody do mety 
piętnastokilometrowej 
trasy Międzynarodowego 
Biegu Ulicznego dotarło 
543 biegaczy. Bieg wygrali 
przyszli reprezentanci Polski 
w maratonie na Olimpiadzie 
w Pekinie.

Rekordu nie było. Na mecie sklasy-
fikowanych zostało ostatecznie 543 za-
wodników, mimo iż na liście startowej, 
na stronie internetowej biegu, widniało 
ponad 750 nazwisk. Najprawdopodob-
niej złe warunki atmosferyczne odstra-
szyły pozostałe osoby, które zgłosiły 
chęć udziału w biegu. W dniu startu 
było bardzo gorąco, ponad 25 stopni. 
Gdy zbliżała się 15.00 nad Jaworznem 
zaczęły gęstnieć ciemne, burzowe 
chmury. Zapowiadał się deszcz.

Zaczęło padać już w czasie biegów 
dzieci i młodzieży, które odbywały się 
przed startem Piętnastki. Ale malu-
chy dzielnie dawały sobie radę nawet 
w trudnych warunkach. O 15.30, na 
pół godziny przed startem Piętnastki, 
czyli w czasie, gdy wszyscy zawodnicy 
rozgrzewali się w okolicach linii startu, 

Biegacze z Poznania przerwali monopol zawodników z zagranicy na 
wygrywanie jaworznickiego biegu

Piętnastkę wygrali 
olimpijczycy

rozpętała się prawdziwa ulewa. Wszy-
scy biegacze weszli do Hali, by tam 
dokończyć rozgrzewkę i rozciąganie. 
Nagle na parkiecie Hali kilkaset osób 
zaczęło biegać w kółko, robić wymachy 
i rozciąganie. Widok robił wielkie wra-
żenie. Dopiero kilka minut przed 16.00 
organizatorzy poprosili zawodników 
na start. Starterem był reprezentant 
Polski w maratonie na olimpiadzie  
w Montrealu 1976 roku, Jaworznianin 
Kazimierz Orzeł.

W czasie biegu jeszcze kilka razy pa-
dało. Nie udało się pobić rekordu trasy 
z 2003 roku. Za to w tym roku trium-
fatorami byli reprezentanci polskich 
klubów, a nie, jak w latach ubiegłych, 
zawodnicy z Białorusi, Ukrainy lub 
Kenii. Najszybciej 15 kilometrową trasę 
pokonał Henryk Szost z WKS Grunwald 
Poznań, z czasem 45:56. Drugi był jego 
klubowy kolega Arkadiusz Sowa. Wśród 
kobiet pierwsza była Monika Drybulska, 
również z WKS Grunwald Poznań. 15 
kilometrów przebiegła w czasie 56:12.

Zawsze w tego typu biegach fa-
worytami są czarnoskórzy biegacze.  
W tegorocznym biegu startował jeden 
zawodnik z Kenii. Jednak nie miał 
szans z biegaczami z Grunwaldu. Sowa, 
Szost oraz Monika Drybulska będą na 
rozpoczynającej się za kilka dni, Olim-
piadzie w Pekinie reprezentować Polskę 
w maratonie. Piętnastka była dla nich 
tylko kolejnym sprawdzianem przed 
olimpijskim startem.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła 
się w Hali Widowiskowo-Sportowej. Jak 
co roku każdy zawodnik po ukończeniu 
biegu otrzymywał pamiątkowy medal, 
dyplom oraz koszulkę. Najlepsi zawod-
nicy dostali również puchary i nagrody 
pieniężne. Ale dla biegaczy liczy się 
przede wszystkim możliwość udziału  
w tym sportowym święcie i rywalizowa-
nia z innymi. Jaworznicki bieg uważany 
jest za jedną z lepiej zorganizowanych tego 
typu imprez w Polsce, o czym świadczą 
opinie startujących i sama ich liczba.

Piszący te słowa miał okazję przeko-
nać się, jak wspaniała atmosfera panuje 
w czasie tej imprezy i zachęca wszystkich 
do uprawiania biegania. Startowałem 
po raz pierwszy w masowym biegu 
ulicznym i mogę śmiało powiedzieć, że 
dzięki Piętnastce połknąłem bakcyla. 
Na pewno nie zabraknie mnie na liście 
startowej za rok. p.jamróz

Wyniki 13. Międzynarodowego Biegu Ulicznego – Jaworzno 2008 
Klasyfikacja generalna:

Mężczyźni 
1 miejsce SZOST HENRYK - WKS GRUNWALD POZNAŃ 00:45:56
2 miejsce SOWA ARKADIUSZ - WKS GRUNDWLD POZNAŃ 00:47:38
3 miejsce SLOBODENIUK VADYM – KOVEL (UKRAINA) 00:47:43

Kobiety
1 miejsce DRYBULSKA MONIKA - WKS GRUNWALD POZNAŃ 00:53:12
2 miejsce LEWANDOWSKA EDYTA - RKS-TEAM MBANK ŁÓDŹ 00:53:58
3 miejsce URYGA WIOLETTA – KLUCZBORK 00:54:13

Kategoria – mieszkańcy Jaworzna 
Mężczyźni

1 miejsce WALOSKI DAWID – KS ENERGETYK JAWORZNO 00:56:54
2 miejsce JACHYMCZYK NORBERT – KB MCKIS JAWORZNO 00:58:42
3 miejsce GŁOWACZ MATEUSZ – KB MCKIS JAWORZNO 00:59:39

Kobiety
1 miejsce POTĘPA BEATA – KB MCKIS JAWORZNO 01:12:44
2 miejsce OSTROWSKA DOROTA – KS ENERGETYK JAWORZNO 01:12:54
3 miejsce CIUPEK DARIA – KB MCKIS JAWORZNO 01:15:18

Kategorie wiekowe:
Kobiety – 16-29 lat

1 miejsce – DRYBULSKA MONIKA 00:53:12
2 miejsce – LEWANDOWSKA EDYTA 00:53:58
3 miejsce – FISKOVICZ LILIA (MOŁDAWIA) 00:55:42

Kobiety – 30-39 lat 
1 miejsce – GORTEL AGNIESZKA 00:54:45
2 miejsce – DUBROVA MARYNA 00:55:53
3 miejsce – JAROSZ ELŻBIETA 00:56:09

Kobiety – 40-49 lat
1 miejsce – URYGA WIOLETTA 00:54:13
2 miejsce – FLIEGERT EWA 01:01:35
3 miejsce – WYLECIAŁ DOROTA 01:03:15

Kobiety – 50 lat i więcej 
1 miejsce – MIKOŁAJCZYK MARTA 01:07:14
2 miejsce – LEŚKIEWICZ ZOFIA 01:11:37
3 miejsce – KAPUŚCIŃSKA ANNA 01:13:21

Mężczyźni – 16-19 lat 
1 miejsce – JASZUK VITALIJ 00:52:26
2 miejsce – CZERWIŃSKI ROBERT 00:55:11
3 miejsce – DAWID WALOSKI 00:56:54

Mężczyźni – 20-29 lat 
1 miejsce – SZOST HENRYK 00:45:56
2 miejsce – SOWA ARKADIUSZ 00:47:38
3 miejsce – SLOBODENIUK VADYM 00:47:43

Mężczyźni – 30-39 lat 
1 miejsce – KRUCZKOWSKI DARIUSZ 00:48:55
2 miejsce – GAJEWSKI WOJCIECH 00:53:40
3 miejsce – CZAJA ROMAN 00:53:52

Mężczyźni – 40-49 lat 
1 miejsce – GOŁĘBIEWSKI MIROSŁAW 00:50:58
2 miejsce – JAROSZ BOGDAN 00:52:10
3 miejsce – CZYŻ GRZEGORZ 00:52:37

Mężczyźni – 50-59 lat 
1 miejsce – JANOWICZ JERZY 00:57:00
2 miejsce – DEŃCA JAN 00:57:09
3 miejsce – WOJNOWSKI JAN 00:57:50

Mężczyźni – 60-69 lat 
1 miejsce – ŚWIETLIK HENRYK 01:04:01
2 miejsce – DYRDA WLADYSLAW 01:04:44
3 miejsce – CHOLEWA JAN 01:06:55

Mężczyźni – 70 lat i więcej 
1 miejsce – JABŁOŃSKI ANDRZEJ 01:09:14
2 miejsce – WRONA MIECZYSŁAW 01:12:17
3 miejsce – JAKUBIAK HENRYK 01:14:23

WYNIKI BIEGÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Jaworzno – 2 sierpnia 2008 roku

Kategoria I – 2001 i młodsi
Dziewczęta
1 miejsce – Anna Micha Kotulin
2 miejsce – Zuzanna Flis Jaworzno
3 miejsce – Maria Migas Jaworzno
Chłopcy
1 miejsce – Andrzej Koczur Jaworzno
2 miejsce – Bartosz Kuliński Katowice
3 miejsce – Krzysztof Orzeł Jaworzno

Kategoria II – 1999 – 2000
Dziewczęta
1 miejsce – Alicja Marszałek Jaworzno
2 miejsce – Natalia Ciechomska Stara Kuźnia
3 miejsce – Agnieszka Konieczny Ligota Toszecka
Chłopcy
1 miejsce – Wojciech Stępień Krapkowice
2 miejsce – Bartłomiej Grabania Jaworzno
3 miejsce – Krzysztof Obertyn Jaworzno

Kategoria III – 1997 – 1998
Dziewczęta
1 miejsce – Kinga Michna Kotulin
2 miejsce – Wiktoria Tischbier Kotulin
3 miejsce – Natalia Murawska Rumia
Chłopcy
1 miejsce – Jakub Szafraniak Bukowno
2 miejsce – Kamil Jeziorek Kraków

Kategoria IV – 1993 – 1996
Dziewczęta
1 miejsce – Justyna Sztuk Busko Zdrój
2 miejsce – Roksana Kamińska  Jaworzno
3 miejsce – Monika Kaliwoda Bolesław
Chłopcy
1 miejsce – Bartosz Duda Bukowno
2 miejsce – Krzysztof Abramczyk Jaworzno
3 miejsce – Bartek Wójcik Bytom 

IW

Zapraszamy jaworznicką młodzież 
na turniej tenisa ziemnego, który 
odbędzie się w ten piątek i sobotę 
na kortach tenisowych Stadionu 
Miejskiego przy ul. Krakowskiej 8. 
Zawody rozpoczynają się zapisami  
o godzinie 9:30 (obowiązuje 
legitymacja szkolna) i będą trwać do 
godziny 16:00. Turniej będzie efektem 
współpracy MCKiS-u Jaworzno 
i Jaworznickiego Towarzystwa 
Tenisowego. – W związku z 
darmowymi letnimi, zajęciami z tenisa 
jakie prowadziło MCKiS na tutejszych 
obiektach dla dzieci i młodzieży, 
Jaworznickie Towarzystwo Tenisowe 
postanowiło zorganizować ten turniej. 
Ten turniej, tak jak tenis w ogóle, niesie 
za sobą przede wszystkim dobrą 
zabawę. MCKiS obiecał ufundowanie 
pewnych nagród, także będą 
niespodzianki, będą również trofea dla 
najlepszych. Tym większa przyjemność, 
by pobiegać, zrobić sportową atmosferę 
– powiedział nam Piotr Michacz 
z Jaworznickiego Towarzystwa 
Tenisowego. Zawody odbędą się  
z podziałem na kategorie dziewcząt  
i chłopców, a zawodnicy i zawodniczki 
zostaną dodatkowo podzieleni na 
kategorie wiekowe i zmierzą się  
w 3 grupach: od 7 do10 lat, od 11 do 
14 lat oraz od 15 do 18 lat.

K.rEpEć

Na prośbę prezesa Victorii Jaworzno, 
Bogdana Wojciechowskiego, w piątek,  
1 sierpnia, odbyło się w Urzędzie 
Miejskim posiedzenie Komisji do 
Spraw Kultury, Sportu i Turystyki RM. 
Wojciechowski chciał załatwić u radnych 
pomoc dla Victorii, ponieważ start 
klubu w tegorocznych rozgrywkach IV 
ligii nadal stoi pod znakiem zapytania. 
Prezes znalazł się w krzyżowym ogniu 
pytań radnych i musiał wyspowiadać się 
z poczynań zarządu klubu.

Szost Henryk mija linię mety jako zwycięzca
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KOSZyKóWKA

Przyszedł czas na podsumowanie 
sezonu ligowego w w ykonaniu 
zawodników sekcji koszykówki.  
W zakończonym sezonie 2007/2008, 
zawodnicy Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie repre-
zentowali Jaworzno w rozgrywkach 
młodzieżowych oraz na szczeblu 
centralnym. Drużyny:  młodzików, 
młodzików starszych i juniorów, 
występowały pod egidą Śląskiego 
Związku Koszykówki, natomiast 2. 
liga grała w rozgrywkach Polskiego 
Związku Koszykówki. W tym nu-
merze podsumowujemy występy 
młodzików. 

Drużyna 
Młodzicy I

Drużyna Młodzików I, trenowana 
przez Tomasza Jędrosa, w swojej gru-
pie rozgrywkowej zajęła 10 miejsce.  
W pierwszej części sezonu skład ze-
społu  dopiero się krystalizował. Dla 
większości zawodników były to pierw-
sze mecze w rozgrywkach ligowych, co 
było widoczne w czasie meczów. Jednak 
dobrze przepracowane treningi przy-
niosły efekt w drugim etapie, w którym 
zespól przegrał tylko jeden mecz z 12 
rozegranych. Ostatecznie w tabeli Ligi 
Śląskiej Młodzików Młodszych druży-
na uplasowała się na 10 miejscu.  

Skład drużyny młodzików młod-
szych – MCKiS I Jaworzno: Mikołaj 
Gurgul, Nikodem Klimczak, Paweł 
Klose, Karol Kocuba, Wiktor Marunow-
ski, Grzegorz Mydlarz, Piotr Sadzyński, 
Wiktor Sewioł, Damian Stabrawa, Artur 
Trociński, Przemysław Wieczorek, Mi-
chał Walaszczyk, Patryk Smyrdek, Rafał 
Kowalczyk, Jakub Urbańczyk, Radosław 
Nowak, Paweł Knapik.

Drużyna 
Młodzicy II

Zespół MCKiS II Jaworzno, trenowa-
ny przez Przemysława Bilińskiego, był 
najmłodszym uczestnikiem Śląskiej Ligi 
Młodzików Młodszych. Był to dla chłop-
ców sezon bardzo ciężki, lecz zarazem 
cenne doświadczenie. Chłopcy mieli 
możliwość rywalizowania ze starszymi 
i mocniejszymi przeciwnikami. W kilku 
spotkaniach pokazali, iż drzemie w nich 
spory potencjał. Na koniec sezonu zespół 
zajął przedostatnie miejsce w tabeli. Był 
to pierwszy rok gry młodych adeptów 
koszykówki. Grali oni z zespołami, które 
zdecydowanie przewyższały ich warun-
kami fizycznymi oraz  doświadczeniem. 
Jednak, jeśli chodzi o umiejętności 
techniczno-taktyczne oraz sprawność 
motoryczną, zawodnicy z Jaworzna 
nie odbiegali poziomem od reszty ekip.  
W przekroju całego sezonu, zespół 
MCKiS II Jaworzno pokazał ogromną 
ambicję oraz chęć walki i rywalizacji 
z  bardziej doświadczonym przeciwni-
kiem. Do wyróżniających się zawod-
ników, zdaniem trenera, należeli Paweł 
Gola oraz Szymon Chrapek.

W skład zespołu wchodzili chłopcy  
z klasy sportowej, ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Jaworznie:Balcerak Adrian, Chra-
pek Szymon, Dziubaczka Kamil, Gamoń 
Przemysław, Gola Paweł, Gzik Piotr, Jur-
kiewicz Mateusz, Kania Patryk, Kaźmie-
rowicz Patryk, Patrzałek Krystian, Piętak 
Michał, Rak Marek, Raś Krzysztof, Ry-
chłowski Bartosz, Tura Marcin Ździebko 
Mateusz, Statkiewicz Patryk.

słaWomIr noWaK

Sekcja koszykówki mężczyzn MCKiS

MŁODZICy: górny rząd – od lewej: trener Tomasz Jędros, Rafał Kowalczyk, Jakub Urbańczyk, Patryk Smyrdek, Karol Kocuba, Damian 
Stabrawa, Grzegorz Mydlarz. Dolny rząd – od lewej: Paweł Knapik, Wiktor Sewioł, Wiktor Marunowski, Artur Trociński, Piotr Sadzyński, 
Michał Walaszczyk

MŁODZICy II: górny rząd – od lewej: Paweł Gola, Marek Rak, Marcin Tura, Michał Piętak, Kamil Dziubaczka, Krzysztof Raś, trener 
Przemysław Biliński. Dolny rząd - od lewej: Mateusz Jurkiewicz, Patryk Statkiewicz, Szymon Chrapek, Przemysław Gamoń, Patryk 
Kaźmierowicz, Piotr Gzik, Patryk Kania
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PIŁKA NOżNA IV lIGA 

Na prośbę prezesa Victorii Ja-
worzno, Bogdana Wojciechow-
skiego, w piątek, 1 sierpnia, od-
było się w Urzędzie Miejsk im 
posiedzenie Komisji do spraw 
Kultury, Sportu i Turystyki Rady 
Miejskiej. Wojciechowski chciał 
załatwić u radnych pomoc dla 
Victorii, ponieważ start klubu w 
tegorocznych rozgrywkach IV ligi 
nadal stoi pod znakiem zapytania. 
Prezes znalazł się w krzyżowym 
ogniu py tań radnych i musia ł 
wyspowiadać się z poczynań za-
rządu klubu.

Posiedzenie Komisji było odpo-
wiedzią na pismo skierowane do Rady 
Miejskiej. Zarząd Victorii informuje 
w nim Radę o sytuacji finansowej 
klubu i możliwości wycofania klubu z 
rozgrywek IV ligi w sezonie 2008/09. 
W piątek, dokładnie o 13.00, rozpo-
częło się spotkanie, na które przybyli 
radni, wchodzący w skład Komisji. 
Pojawił się również wiceprezydent 
Jacek Nowak.

Bogdan Wojciechowski mówił 
głównie o sytuacji klubu i prosił o 
pomoc finansową, która pozwoli 
utrzymać sekcje sportowe w dalszych 
rozgrywkach ligowych. Aktualnie 
Victoria jest zadłużona na 1 milion 
300 tysięcy złotych. – Odpowiadam 
jednoznacznie, te zobowiązania fi-

nansowe, które klub ma, narosły 
przez lata – mówił Wojciechowski. 
Przekonywał, że nie można winą za 
sytuację klubu obarczać obecnego 
zarządu, ponieważ on cały czas wal-
czy o utrzymanie klubu. Prezes klubu 
prosił o jakiekolwiek wsparcie, które 
pozwoli utrzymać Victorię. – Jaworz-
no bez Victorii nie będzie tym samym 
miastem – przekonywał.

Radni chcieli dokładnie zaznajo-
mić się z sytuacją Victorii. Zaczęli 
stawiać Wojciechowskiemu trudne 
pytania. Między innymi radny Fudała 
pytał Wojciechowskiego o postępo-
wania prokuratorskie, które toczą się 
w jego sprawie. – Gdy czytam donie-
sienia prasowe, szczególnie Co tydzień, 
to się po prostu boję o pana prezesa 
– mówił Fudała.

Wojciechowski zapewnił, że złożył 
wyjaśnienia w prokuraturze, które 
rzuciły nowe światło na sprawę i na 
dzień dzisiejszy nie wie, czy będą po-
stawione jakieś zarzuty. Szczególnie 
mocno na wypowiedzi Wojciechow-
skiego reagował wiceprezydent Jacek 
Nowak. – Niech pan wyjaśni, jak to 
jest, że część nieruchomości klubu 
sprzedał pan własnej żonie – mówił. 

– A co żona, to jakiś gorszy gatunek, 
że jej nie można sprzedać? To było 
potrzebne dla ratowania klubu – od-
powiadał Wojciechowski.

Prezes również w dość pokrętny 
sposób tłumaczył się z zarzutów nie-
prawidłowego rozliczenia półkolonii, 
którą na zlecenie Urzędu Miejskiego 
prowadziła w ubiegłym roku Victoria. 
Do czasu wyjaśnienia tej sprawy klub 
nie może brać udziału w konkursach 
na f inansowanie różnych zadań  
z zakresu sportu i pracy z młodzieżą, 
organizowanych przez Urząd.

W najbliższym czasie Wojciechow-
ski ma rozmawiać z przedstawicielem 
firmy, która jest zainteresowana kup-
nem od klubu części jego nierucho-
mości, między innymi sali sportowej 
w Jeleniu. Od tej rozmowy będzie 
jednocześnie zależeć, czy Victoria 
wyjdzie z długów i utrzyma drużynę 
w IV lidze i czy przekaże sekcję pię-
ściarską innemu klubowi z Jaworzna 
lub spoza miasta. Wojciechowski nie 
powiedział dokładnie z kim będzie 
te rozmowy prowadził, ale radni są 
raczej negatywnie nastawieni do tego 
pomysłu. Trudno będzie przekonać 
mieszkańców Jelenia do pomysłu 
zmiany obiektów rekreacyjno sporto-
wych, które od wielu lat tutaj istnieją, 
np. w obiekty handlowe.

p.jamróz

Zadłużenie Victorii wynosi 1 milion 300 tysięcy złotych

Spowiedź prezesa Wojciechowskiego

W ostatnich tygodniach na bieżąco 
staramy się podawać informacje 
odnośnie Victorii Jaworzno. Reak-
cji kibiców na publikacje zarówno 
w Co tydzień, Ctv jak i na portalu 
jaw.pl było sporo, w tym numerze 
postanowiliśmy umieścić fragmen-
ty obszernego listu, jaki do redakcji 
nadesłał Szymon Kędroń, wieloletni 
sympatyk klubu, cieszący się estymą 
i zaufaniem zarówno wśród fanów 
Victorii.

...Po sezonie 2005/06 Victoria 
znalazła się na równi pochyłej, na 
której końcu znajdujemy się w dzie-
więćdziesiątą rocznicę powstania 
najbardziej zasłużonego dla Jaworz-
na klubu.... Nawet fakt, że Victoria 
Jaworzno już w 2004 roku wycofała 
z rozgrywek ligowych pięściarzy, nie 
wpłynął na znaczną poprawę sytu-
acji sekcji piłkarskiej i zadowalające 
kibiców wyniki. Nieobecność Victorii 
w rozgrywkach ligi bokserskiej była 
niezrozumiała, gdyż chęć dalszego 
wspierania sekcji deklarował pre-
zes SKOK-u  Jacek Gębala. Victo-
ria podobno poniosła straty z racji 
prowadzenia sekcji i nawet zdanie 
strategicznego sponsora, przeciw-
nego wycofaniu drużyny z ligi, nie 
wpłynęło na postawę tzw. Zarządu 
GKS Victorii.

...Już w 2004 roku, gdy duet Woj-
ciechwski – Karweta sprawował 
pełnię władzy w klubie, gazeta Co 
Tydzień zainteresowała się sposobem 
finansowania klubu i rzekomymi 
stratami, jakie klub ponosił z racji 
wystawiania drużyny w lidze bok-
serskiej. W lutym 2004 roku w tek-
ście Michała Krzykawskiego pt. „Na 
garnuszku Victorii” przedstawiony 
został owiany dotąd „tajemnicą 

handlową” sposób sponsorowania 
klubu. Opierając się na informacjach 
przedstawionych wtedy przez Pana 
Krzykawskiego, przypomnę w skrócie 
w jaki sposób Victoria miała zarabiać 
na swoje utrzymanie. Źródłem docho-
dów Victorii, oprócz wspomnianych 
na początku tekstu stołówek, były 
sklepy górnicze, w których pracownicy 
ZGE Sobieski mogli realizować bony 
towarowe. Proszę nie pytać, kto ustala 
marżę, która płynie do kasy klubowej.. 
Już wtedy Co Tydzień podało kwotę  
1 mln 400 tysięcy złotych, która miała 
zasilać kasę klubową na utrzymanie 
dwóch sekcji sportowych. Przypomnę, 
że cały budżet klubu jest przeznaczo-
ny TYLKO dla bokserów i piłkarzy, 
władze klubu od lat powtarzają że 
ich praca w klubie jest działalnością 
społeczną... 

...Prezes Wojciechowski, w samo-
rządowej kampanii wyborczej, jedyną 
szansę dla piłki nożnej w Jaworznie 
upatrywał w zmianie ekipy rządzą-
cej w mieście. Na nic zdał się fakt, 
że w 2006 roku Victoria korzystała 
z pomocy miasta w postaci dotacji, 
w ramach porozumienia pomiędzy 
klubem a miastem, dwie drużyny 
trampkarzy bezpłatnie korzystały 
ze stadionu miejskiego, a klub był 
zwolniony z czynszu za wynajem 
lokali na Krakowskiej. Podobnie jak 
w przypadku prywatnych inwesto-
rów (patrz przykład SKOK-u), duet 
Karweta-Wojciechowski w stosun-
kach z władzami miasta wykazał 
się skrajną nieodpowiedzialnością, 
nie potrafiąc rozliczyć się z pienię-
dzy przekazanych z myślą o grupach 
młodzieżowych Victorii w ramach 
upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu w naszym mieście. Środki były 

po prostu wykorzystywane niezgodnie 
z przeznaczeniem, co w konsekwencji 
doprowadziło do odrzucenia oferty 
Victorii i pozostawienia drużyn mło-
dzieżowych bez grosza.

...W tym roku mija okrągła 90. 
rocznica powstania Victorii. Klub 
pozostał bez strategicznego sponsora, 
z własnej winy bez wsparcia miasta,  
z bokserami zmuszonymi do opuszcze-
nia obiektów MCKiS i z duetem Woj-
ciechowski – Karweta na czele. Z klubu 
odeszli w ostatnich latach najbardziej 
wartościowi piłkarze, by wspomnieć 
tylko o Chwalibogowskim. Mało tego, 
z klubu uciekają najmłodsi piłkarze 
tacy jak Bartek Zubel, Dawid Zięba, 
Przemek Ochmański czy w ostatnich 
dniach Wojtek Jamróz. Mając na 
względzie bogatą historię GKS Victorii 
Jaworzno i zasługi klubu dla miasta, 
nie można przejść obojętnie wobec 
sytuacji, jaka ma miejsce w klubie,  
w którym wychował się Kazimierz 
Orzeł, Mirosław Stadler, Ryszard 
Czerwiec, Grzegorz Proksa czy Jan 
Urban. Kole w oczy fakt, że nawet przy 
tak bezczelnie „kręconych lodach” (cy-
tuję za klasykiem – posłanką Sawicką 
z PO) i sprzedaży stadionu w Jeleniu 
wraz z halą, kortami i całą zabudową 
własnej żonie, prezes Wojciechow-
ski trzyma się dobrze i dzisiaj mówi  
o „ratowaniu stowarzyszenia i IV ligi 
w Jaworznie”. Pytanie tylko, na co nam 
taka Victoria i kontynuacja żenujące-
go spektaklu, w którym Prezesi Victorii 
karzą swoim kibicom kupować w cenie 
siedmiu złotych bilety z napisem „K.S 
Victoria – SKOK Jaworzno” upoważ-
niające do wstępu na mecz... ekstra-
klasy bokserskiej.

z KIbIcoWsKIm pozDroWIEnIEm

szymon KęDroń

Kibice, którzy popołudnie posta-
nowili spędzić na sparingowym 
meczu Szczakowianki z AKS Niwka, 
zapewne tego wyboru nie żałowali. 
Przyglądając się składom, które wy-
stawiono, można wywnioskować, że 
zadaniem pierwszego było utrzyma-
nie linii obronnej i kontratakowanie, 
natomiast drugiego – głównie gra 
ofensywna. 

Cele te zostały osiągnięte, gdyż 
podopieczni Andrzeja Sermaka nie 
stracili bramki przez 3 pierwsze kwa-
dranse, dodatkowo tuż przed przerwą 
sami ją strzelili po świetnej kontrze Se-
bastiana Chojnowskiego. Zakończenie 
tej połowy mogło być zupełnie inne, 
gdyby niecałą minutę przed utratą 
bramki zawodnik z Niwki wykorzy-
stał błąd Przemysława Ochmańskiego  
i strzelił nad leżącym Polańskim z… 
3 metrów. W drugiej połowie tra-
fianie do siatki rozpoczęło się w 60 
minucie, gdy piłkę z rzutu wolnego 
precyzyjnie przymierzył Jarzynka, po-
konując bezradnego bramkarza gości. 
Strzelec następnej bramki, Jarosław 
Bonczek, był długo oklaskiwany przez 

zgromadzoną publiczność za swoją 
akcję, gdyż po samodzielnym rajdzie 
zdobył 3 bramkę dla Szczakowianki,  
a obrońców omijał niczym nieruchome 
posągi. Dwa trafienia przypadły w tym 
spotkaniu Mariuszowi Rejdychowi, 
którego gra zasługiwała na gromkie 
brawa – zresztą jak całego zespołu. 
Wynik powinien być o kilka „oczek” 
większy, lecz sędzia nie uznał bramki 
Bonczka, odgwizdując pozycję spalo-
ną, ale również skuteczność zawodni-
ków nie była tego dnia wysoka. Niepo-
kojąco wyglądał uraz Marcina Psiody, 
który w 6 minucie musiał opuścić płytę 
boiska z pomocą kolegów. 

Bramki: Chojnowski 42, Jarzynka 
58, Bonczek 71, Rejdych 79, 84 
I połowa: Polański, Adamus, Sałapa-
tek, Podralski, Prażmowski, Ochmań-
ski, Sermak A., Zięba, Chojnowski, 
Bosak, Psioda (Stemplewski)
II połowa: Józefiak, Chojnowski, 
Skrzypek, Janeczko, Rejdych, Ja-
rzynka, Bonczek, Jamróz, Biskup, 
Stemplewski, Stachura

bartEK

List od kibica Victorii
PIŁKA NOżNA IV lIGA PIŁKA NOżNA V lIGA 

Szczakowianka – AKS Niwka 5:0

Przygotowań ciąg dalszy

Szczakowianka prezentuje wspa-
niałą formę przed inauguracją V ligi. 
Kolejne sparingowe spotkanie i kolejne 
zwycięstwo Szczakowianki. IV- ligowcy 
z Trzebini byli wymagającym przeciw-
nikiem, ale dzięki bramkom Mariusza 
Rejdycha w 26 i Jarosława Bonczka w 
70 minucie, Szczaksa zwyciężyła 2:1. 
Zespół Andrzeja Sermaka mógł wygrać 

Szczakowianka – MKS Trzebinia2:1

Kolejna wygrana Szczaksy
wyżej, ale w 38 minucie Tomaszowi 
Podralskiemu nie udało się skutecznie 
zamienić jedenastki na bramkę. Ho-
norową bramkę dla Trzebini zdobył 
Patryk Mendela około 77 minuty gry. 
Pierwsze spotkanie ligowe z Unią Ząb-
kowice już w tą sobotę, o godzinie 17:00 
na stadionie przy ulicy Kościuszki.

K.rEpEć

Prezes Victorii Bogusław Wojciechowski (po prawej) nie umiał odpowiedzieć na wszystkie pytania
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kolejka 1 – 9-10 sierpnia
Błękitni Sarnów  Strażak Mierzęcice
RKS Grodziec Przemsza Siewierz
Zgoda Byczyna  LKS Wysoka
Tęcza Błędów MKS Poręba
Pionier Ujejsce Niwy Brudzowice
Ostoja Żelisławice Huragan Kocikowa
Jedność Strzyżowice  Przemsza Okradzionów
Zagłębiak Tucznawa Łazowianka Łazy

kolejka 2 – 16-17 sierpnia
Zagłębiak Tucznawa Przemsza Okradzionów
Huragan Konikowa Jedność Strzyżowice
Niwy Brudzowice Ostoja Żelisławice
MKS Poręba Pionier Ujejsce
LKS Wysoka Tęcza Błędów
Przemsza Siewierz Zgoda Byczyna
Strażak Mierzęcice RKS Grodziec
Łazowianka Łazy Błękitni Sarnów

kolejka 3 – 23-24 sierpnia
Błękitni Sarnów Zagłębiak Tucznawa
RKS Grodziec Łazowianka Łazy
Zgoda Byczyna Strażak Mierzęcice
Tęcza Błędów Przemsza Siewierz
Pionier Ujejsce LKS Wysoka
Ostoja Żelisławice MKS Poręba
Jedność Strzyżowice Niwy Brudzowice
Przemsza Okradzionów Huragan Kocikowa

kolejka 4 – 30-31 sierpnia
Zagłębiak Tucznawa  Huragan Kocikowa
Niwy Brudzowice Przemsza Okradzionów
MKS Poręba Jedność Strzyżowice
LKS Wysoka Ostoja Żelisławice
Przemsza Siewierz Pionier Ujejsce
Strażak Mierzęcice Tęcza Błędów 
Łazowianka Łazy Zgoda Byczyna
Błękitni Sarnów RKS Grodziec

kolejka 5 – 6-7 września
RKS Grodziec Zagłębiak Tucznawa
Zgoda Byczyna Błękitni Sarnów
Tęcza Błędów Łazowianka Łazy
Pionier Ujejsce Strażak Mierzęcice
Ostoja Żelisławice Przemsza Siewierz
Jedność Strzyżowice LKS Wysoka
Przemsza Okradzionów MKS Poręba
Huragan Kocikowa Niwy Brudzowice

kolejka 6 – 13-14 września
Zagłębiak Tucznawa Niwy Brudzowice
MKS Poręba Huragan Kocikowa
LKS Wysoka Przemsza Okradzionów
Przemsza Siewierz Jedność Strzyżowice
Strażak Mierzęcice Ostoja Żelisławice  
Łazowianka Łazy Pionier Ujejsce
Błękitni Sarnów Tęcza Błędów
RKS Grodziec Zgoda Byczyna

kolejka 7 – 20-21 września
Zgoda Byczyna Zagłębiak Tucznawa
Tęcza Błędów  RKS Grodziec
Pionier Ujejsce Błękitni Sarnów
Ostoja Żelisławice Łazowianka Łazy
Jedność Strzyżowice Strażak Mierzęcice
Przemsza Okradzionów Przemsza Siewierz
Huragan Kocikowa LKS Wysoka
Niwy Brudzowice MKS Poręba

kolejka 8 – 27-28 września
Zagłębiak Tucznawa MKS Poręba
LKS Wysoka Niwy Brudzowice
Przemsza Siewierz Huragan Kocikowa
Strażak Mierzęcice Przemsza Okradzionów
Łazowianka Łazy Jedność Strzyżowice
Błękitni Sarnów Ostoja Żelisławice
RKS Grodziec Pionier Ujejsce
Zgoda Byczyna Tęcza Błędów

kolejka 9 – 4-5 października
Tęcza Błędów Zagłębiak Tucznawa
Pionier Ujejsce Zgoda Byczyna
Ostoja Żelisławice RKS Grodziec 
Jedność Strzyżowice Błękitni Sarnów
Przemsza Okradzionów Łazowianka Łazy
Huragan Kocikowa Strażak Mierzęcice
Niwy Brudzowice Przemsza Siewierz
MKS Poręba  LKS Wysoka

kolejka 10 – 11-12 października
Zagłębiak Tucznawa LKS Wysoka
Przemsza Siewierz MKS Poręba
Strażak Mierzęcice Niwy Brudzowice
Łazowianka Łazy Huragan Kocikowa
Błękitni Sarnów Przemsza Okradzionów
RKS Grodziec  Jedność Strzyżowice
Zgoda Byczyna Ostoja Żelisławice
Tęcza Błędów  Pionier Ujejsce

kolejka 11 – 18-19 października
Pionier Ujejsce Zagłębiak Tucznawa
Ostoja Żelisławice Tęcza Błędów
Jedność Strzyżowice Zgoda Byczyna
Przemsza Okradzionów RKS Grodziec
Huragan Kocikowa Błękitni Sarnów
Niwy Brudzowice Łazowianka Łazy
MKS Poręba Strażak Mierzęcice
LKS Wysoka Przemsza Siewierz

kolejka 12 – 25-26 października
Zagłębiak Tucznawa Przemsza Siewierz
Strażak Mierzęcice LKS Wysoka
Łazowianka Łazy MKS Poręba
Błękitni Sarnów Niwy Brudzowice
RKS Grodziec Huragan Kocikowa
Zgoda Byczyna  Przemsza Okradzionów
Tęcza Błędów Jedność Strzyżowice
Pionier Ujejsce Ostoja Żelisławice

kolejka 13 – 2 listopada
Ostoja Żelisławice Zagłębiak Tucznawa
Jedność Strzyżowice Pionier Ujejsce
Przemsza Okradzionów Tęcza Błędów
Huragan Kocikowa Zgoda Byczyna
Niwy Brudzowice RKS Grodziec
MKS Poręba Błękitni Sarnów
LKS Wysoka Łazowianka Łazy
Przemsza Siewierz Strażak Mierzęcice

kolejka 14 – 8-9 listopada
Zagłębiak Tucznawa Strażak Mierzęcice
Łazowianka Łazy Przemsza Siewierz
Błękitni Sarnów LKS Wysoka
RKS Grodziec MKS Poręba
Zgoda Byczyna Niwy Brudzowice
Tęcza Błędów  Huragan Kocikowa
Pionier Ujejsce  Przemsza Okradzionów
Ostoja Żelisławice Jedność Strzyżowice

kolejka 15 – 15-16 listopada
Jedność Strzyżowice Zagłębiak Tucznawa
Przemsza Okradzionów Ostoja Żelisławice
Huragan Kocikowa Pionier Ujejsce
Niwy Brudzowice Tęcza Błędów
MKS Poręba Zgoda Byczyna
LKS Wysoka RKS Grodziec
Przemsza Siewierz Błękitni Sarnów
Strażak Mierzęcice Łazowianka Łazy

Dom i n i k Mocherek – z awod-
nik sekcji lek koatletycznej KS 
Energetyk PKE, na Ogólnopol-
sk iej  Ol i mpiad zie  M łod zie ż y  
w sportach letnich, rozgrywanej  
w województwie kujawsko-po-
morskim, na przepięknym stadio-
nie Zawiszy w Bydgoszczy – jako 
reprezentant Śląska, zdobył złoty 
medal w pchnięciu kulą. Osiągnął 
najlepszy wynik w Polsce w tym 
roku – 18,01 m i ustanowił nowy 
rekord życiowy. Ponadto w rzucie 
dyskiem zajął czwarte miejsce,  
z wynikiem 52,56 m – to również 
jego rekord życiowy.

Dominik lekkoatletykę trenuje 
dopiero pięć lat pod okiem trenera 
Józefa Bednarczyka. Jest uczniem 
drugiej klasy Zespołu Szkół Zawo-
dowych PKE Elektrowni Jaworz-
no III. Dotychczasowe sukcesy to 
wielokrotne mistrzostwa Śląska  
i makroregionu śląskiego w kategorii 
młodzików i juniorów. w 2006 roku 
zdobył tytuł Wicemistrza Polski 
młodzików w pchnięciu kulą i brą-
zowy medal w rzucie dyskiem.

Bieżący rok rozpoczął od zdobycia 
tytułu Mistrza Śląska w pchnięciu 
kulą w hali. Po obozie kadry śląska  
w Brennej wystartował w Halowych 
Mistrzostwach Polski Juniorów w Spa-
le,  gdzie zajął czwarte miejsce. Kolejny 
etap przygotowań to obóz wiosenny 
w Wiśle, na którym Dominik zmie-
nił technikę pchania z tradycyjnej na 
obrotową. Wiosenne starty w zawo-
dach potwierdziły słuszność decyzji  
o zmianie techniki, gdyż każde kolejne 
zawody przynosiły rekordy życiowe.

Bezpośrednie przygotowanie 
do Mistrzostw to obóz w Słupsku, 
na którym kadra Śląska miota-
czy przygotowywała się do startu  
w Mistrzostwach Polski. Reprezen-
tanci Śląska zdobyli 6 medali: 3 złote,  
2 srebrne i 1 brązowy. Za wynik, jaki 
osiągnął Dominik, PZLA powołał go 
do reprezentacji Polski juniorów na 
mecz z Niemcami, który odbędzie się 
9 sierpnia w Słubicach.

– Wszystkie osiągnięcia dedykuję 
wspaniałemu trenerowi Józefowi 
Bednarczykowi, gdyż porządnie 
przygotował mnie do Mistrzostw, 

leKKOATleTyKA

Złoto na olimpiadzie

ale również moim cudownym rodzi-
com, którzy zawsze mnie wspierają 
i są przy mnie – powiedział nam 
Dominik Mocherek.

Mamy nadzieję, że wyniki, jakie 
osiągają młodzi lekkoatleci Ener-
getyka, zauważą władze miasta  
i umożliwią młodzieży jaworznic-
kiej, uzdolnionej sportowo, rozwi-
jać się na prawdziwym stadionie 
lekkoatletycznym, gdzie również 
można organizować zawody spor-
towe na szczeblu przynajmniej 
wojewódzkim.

marta

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

WAKACJE NA SPORTOWO
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) od 1 sierpnia do 29 sierpnia – godz. 12.00 – 16.00
(kat. wiekowe: 12.00–14.00 – szkoły podstawowe, 14.00–16.00 – gimnazja i starsi)
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe)
od 1 sierpnia do 29 sierpnia – godz. 13.00 – 16.00
(kat. wiekowe: 13.00–14.30 – szkoły podstawowe, 14.30–16.00 – gimnazja i starsi)
Program zajęć na każdej z hal:
 poniedziałek – piłka nożna
 wtorek – siatkówka
 środa – koszykówka/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!!!

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 20zł. 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 dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz stosownego oświadczenia podpi-
sanego przez rodzica/opiekuna (zgoda na udział w zawodach). Zapraszamy!

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ ,,MUNDIALITO 2008”
16 sierpnia godz. 9.00 – weryfikacja zawodników, godz. 10.00 – mecze eliminacyjne
17 sierpnia godz. 9.00 – finały turnieju. Plaża OWR Sosina
Zgłoszenia drużyn będą przyjmowane w dziale sekcji sportowych MCKiS ul. Grunwaldzka 80 
do dnia 12 sierpnia br. w godz. 7.00-15.00. Ilość drużyn w turnieju ograniczona do 16 zespo-
łów (decyduje kolejność zgłoszeń). W turnieju mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15 
rok życia. Losowanie grup eliminacyjnych w hali MCKiS ul. Grunwaldzka 80 w dniu 13 sierp-
nia o godzinie 15.00. Na w/w spotkaniu zostaną omówione sprawy organizacyjne turnieju. 
Serdecznie zapraszamy!

Dominik Mocherek na najwyższym stopniu podjum podczas 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich
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Jak co roku prezentujemy laureatów międzyszkolnego 
konkursu literackiego o Złote Pióro Prezydenta Jaworzna. 
W tym numerze przedstawiamy najlepszy tekst w kategorii prozy 
ze szkół ponadgimnazjalnych.

Złote Pióro w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – proza 
Joanna Krukowska – III Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie

Nie wie, czemu ucieka, na pewno 
nie przez brak akceptacji, nie przez 
brak zrozumienia. Nie umie wytłu-
maczyć, jakie czynniki wpływają 
na to, że żyje w jakby innym świecie 
odłączonym od tego bezbarwnego  
i brudnego. Nawet nie stara się tłu-
maczyć. Żyje w samotności pośród 
szta lug, zamalowanych płócien, 
farb i indyjskich dodatków. Kocha 
to. Cieszy się wstając o świcie, wy-
pijając małe expresso, chwytając za 
potrzebne akcesoria do stworze-
nia obrazu i wychodząc do parku. 
Bezwiednie robiła to codziennie. 
Nie znała ludzi, nie rozpoznawała 
twarzy, ale oni wiedzieli, kim ona 
jest. Wiedzieli, że nie lubi, gdy się 
ją o coś pyta, że nie lubi gdy się za 
nią stoi i podziwia kolorowe płót-
no, które codziennie zapełnia. To 
było całe jej życie. Ławka pokryta 
śniegiem, mokra od deszczu, świe-
żomalowana. Zawsze rozkłada się 
niedaleko niej, a od dwóch tygodni 
robiła to codziennie o tej samej 
porze. Tak bardzo chciała skończyć 
ten obraz. Obraz, na którym po raz 
pierwszy pojawiła się postać.

. . .
Uciekała od zawsze, robiła to 

rano, gdy mąż wychodził do pra-
cy, a dzieci jeszcze smacznie spały 
przed wyjściem do szkoły. Nie po-
trafi wytłumaczyć, co wtedy czuje, 
jest szczęśliwa? Wolna? Ucieka od 
codzienności, od zmęczenia, nie 
wie, co by zrobiła bez tych 15 minut 
dziennie, które tyle dla niej znaczą. 
Kocha swoją rodzinę, choć czasem 
ucieka właśnie przez nich, dzieci 
czasem bywają nieznośne, a mąż 
nie ma czasu, aby pokazać jej swoją 
miłość. Zawsze dbała o siebie, dla-
tego wpierała sobie, że ten poran-
ny bieg i sok marchewkowy, który 
wypijała codziennie na tej samej 
ławce, to tylko dla zdrowia.

. . .
Jak zawsze wstała rano, pogła-

skała kota, wypiła kawę, ubrała 
kolorowy sweter, zabrała sztalugę 
i ruszyła do parku, zastanawiając 
się, czy będzie tak samo ubrana 
jak wczoraj, czy znów pić będzie 
ten sam sok marchewkowy, choć 
ostat n io,  n ie w ied z ąc czemu, 
przerzuciła się na inny, lecz o tym 
samym smaku. Ławka jak na ra-
zie pusta, rozkłada się jak zawsze 
nieopodal, tak by nie rzucać się 
w oczy. Jeszcze ma trzy minu-
ty, może dokończy drzewo, albo 
skupi się na niebie. Z zamyślenia 
wyrwała ją postać. W tym samym 
dresie, co zawsze, z tym samym 
sok iem. Usiadła na ławce. Ma 
mało czasu, na czym się skupić? 
Nie widzi dokładnie zmarszczek 
wokół jej zmęczonych oczu. Chy-

ba dziś mocniej zakręciła włosy. 
Z powodu krótkiego czasu musi 
zapamiętać jak najwięcej szcze-
gółów, choć zna ją już prawie na 
pamięć. Tak, dobrze ją zna. Pije. 
Parę kropli spadło na jej turkuso-
wą bluzę od dresu. Dlaczego to ją 
tak rozzłościło? Czy coś się stało? 
Wstaje. Powoli odchodzi. No nic. 
Ma szanse jeszcze jutro, tymcza-
sem zajmie się drzewami na obra-
zie, może dopracuje światłocień, 
kupi bułki i wróci do domu.

. . .
Biegła, zastanawiała się, co zro-

bić dzieciom na śniadanie, zastana-
wiała się, czy zdąży na wywiadów-
kę do Bartusia. Uśmiechnęła się, 
przypominając sobie jak wczoraj 
dzieciaki się droczyły. Myśli, czy 
wygląda atrakcyjniej po wizycie  
u fryzjera. Wiedziała, że w końcu 
pomyśli o nim. Łza spadła na po-
krytą kamyczkami alejkę. Dlaczego 
ostatnio on się tak dziwnie zacho-
wuje? Czy już jej nie kocha, może już 
mu się nie podoba, a może naprawdę 
chodzi tylko o problemy w firmie. 
Nigdy nie musia ła oszczędzać ,  
a teraz musi nawet z powodu ceny 
kupować inny sok. Czy naprawdę 
muszą wyprowadzać się z domu? 
Zmęczona usiadła na ławce, za-
mknęła oczy. Kochała taką pogodę, 
chciała nie myśleć o niczym, napiła 
się soku i kolejny raz pomyślała, jaka 
cholerna z niej niezdara.

Obudziło ją uczucie niepokoju, 
poczuła coś wilgotnego na po-
liczku. Szybko zerwała się z łóżka 
zrzucając na ziemię Kudłatego. 
Pośpiesznie wymawiając przepra-
szam i obiecując kocie przysmaki, 
pogłaskała go po brodzie. Zaspała. 
Miała nadzieję, że jeszcze zdąży, 
ubierając skarpety nie do pary,  
w biegu łapiąc paletę i podobrazie, 
czym prędzej ruszyła w to samo 
miejsce, co zawsze. Ona już tam 
była. Siedziała na ławce, jeszcze 
bardziej zamyślona, całą swoją 
uwagę skupiając na nieczytanej 
etykiecie z soku. Może powinna 
do niej podejść? Poprosić, aby dała 
jej trochę więcej czasu niż tylko 
parę minut dziennie. Powiedzia-
łaby, że jest pierwszą i być może 
ostatnią osobą, którą postanowiła 
namalować. Tak bardzo chciała 
skończyć ten obraz, ujmując każ-
dy szczegół, co uniemożliwiała 
odległość, a nie potrafiła każdego 
zapamiętać. Gdyby tak poprosiła 
o pół godziny, o piętnaście minut. 
Znowu niezauważona zajęła małą 
powierzchnię niedaleko ławki. 
Skupiając się na grzywce i odpo-
wiednich odcieniach na palecie 
zastanawiała się, czy jest to już 
obsesja.

. . . 
Nie mogła spać. Wstała jeszcze 

wcześniej niż zwykle. Nawet nie 
miała ochoty biegać. Po cichutku 
wyszła z domu. Rozmyślała nad 
tym, co zrobi, jak będzie wyglądało 
jej życie. W głowie huczały tylko 
słowa jej męża, które wypowiadał 
podczas wczorajszej awantur y. 
Dlaczego miałaby zrezygnować ze 
wszystkiego tylko przez parę błę-
dów popełnionych przez niego. Co 
będzie z dziećmi? Jak to przyjmą? 
Monotonia dnia coraz bardziej ją 
dobijała. Bezmyślnie usiadła na 
ławce, po cichu sobie ubliżając.

. . .
Zapowiada się piękny dzień. 

Obudziły ją promienie słońca prze-
dostające się przez pomarańczowe 
haftowane zasłony. Postanowiła, że 
dziś jej o wszystkim opowie. Była 
pewna, że coś niezwykłego je łączy. 
Piękna kobieta z obrazu była jej tak 
bliska jak nikt dotąd w jej życiu. 
Musiała się z nią podzielić swoimi 
spostrzeżeniami. Tym na przykład, 
że gdy intensywnie rozmyśla, jedna 
brew w nieznacznym stopniu unosi 
się, o tym, że gdy świeci słońce, jej 
piegi stają się bardziej wyraźne, 
że zdecydowanie ładniej jest jej  
w spiętych włosach. Dziś prosząc 
ją o pomoc i poświęcenie trochę 
czasu dokończy obraz. Obłado-
wana, w kolorow ym palcie, coś 
nucąc pod nosem ruszyła w stronę 
parku. Miała jeszcze trochę czasu. 
Całkowicie przygotowana, czekała, 
aż spóźniona w końcu się pojawi. 
Nerwowo obgryzając pędzel spo-
glądała to w prawą, to lewą stronę, 
chociaż ona zawsze nadchodziła 
z lewej. Jest. Nie ma dziś ze sobą 
soku. Spuchnięte oczy świadczą  
o nieprzespanej nocy. Wiedziała, że 
musi do niej podejść, że to jedyna 
okazja, że potem się już nie odważy. 
Dzwoni do niej telefon. Odbiera.

 . . .
Zapomniała soku. To nic. Kupi 

go wracając do domu. Musi iść do 
znajomego lekarza, bo dzieci się 
przeziębiły. To wszystko przez te 
przeciągi i przeprowadzkę. Dziś 
zostały do przewiezienia ostatnie 
pudła. Dom jest już całkiem pu-
sty. Ich dom. Nie może uwierzyć 
w zapewnienia swojego męża, że 
wszystko się ułoży i będzie dobrze. 
Nie wierzy już w nic. Nie może jej 
obiecać tak jak dzieciom, że tam 
jest większa piaskownica. Wie-
dząc, że będzie powracała do tego 
miejsca w myślach, możliwe, że po 
raz ostatni usiadła na swojej ławce. 
Chciała ostatni raz zamknąć oczy  
i poczuć zapach niedaleko kwitną-
cego bzu. Niestety, uniemożliwiła 
jej to dzwoniąca komórka. W my-

ślach klnąc na siebie, że niepotrzeb-
nie zabierała telefon, odebrała. Za-
raz podjedzie pod dom samochód 
dostawczy. Otarła łzy, wstała i po 
raz ostatni ruszyła alejką.

Codziennie budziła się spoglą-
dając na niedokończony obraz. 
Łudziła się, że kobieta na ławce 
jeszcze się pojaw i .  To d la n iej  
w dalszym ciągu wstawała rano 
i chodzi ła do parku. Z dnia na 
dzień pozbawiając się złudzeń. Już 
przestała wymyślać sobie, że za-
przepaściła szanse. Znów malowała 
ławkę, czasem bardziej skupiając 
się na krzaczku rosnącym koło niej, 
czasem na przepełnionym koszu na 
śmieci. Przychodzenie w to miejsce 
już nie sprawiało jej tyle przyjem-
ności, co kiedyś. Mijały tygodnie i 
przestawała wierzyć w to, że jeszcze 
kiedykolwiek ujrzy kobietę w dresie  
z sokiem marchewkowym. Pewne-
go dnia, gdy po południu wyszła 
na spacer t rzy mając na rękach 
grubego kota zauważyła siedzące-
go na ławce, pogrążonego w zapi-
sywaniu kartek mężczyznę. Przez 
głowę przemknęła jej pewna myśl. 
Może tym razem się uda. Na dru-
gi dzień znowu tam był, popijając 
coca-colę pochłaniał hamburgera. 
Krople tłuszczu spadały na jego 
gruby zeszyt. Nie przejmował się 
tym. Widocznie była to praca na 
brudno. Następnego dnia, nie wie-
rząc w to, że znów go spotka wzięła 
ze sobą płótno i farby. Był. Siedząc 
po turecku bazgrał po zeszycie, 
następnie wyrywał kartki, zwijał 
je w kulki i wyrzucał do kosza. 
Uśmiechnęła się delikatnie malu-
jąc kontur jego podłużnej twarzy, 
skupiając się na dużych śmiejących 
oczach i  prostokątnych oku la-
rach, jutro poświęci się reszcie. 
Śmiała się sama do siebie widząc, 
jak stropiony przejmuje się każdą 
wyrzuconą do kosza kartką. Ma 

ładne dłonie, małą łysinkę i sama 
przed sobą wstydziła się przyznać, 
że jej się podoba. Ma zdecydowanie 
więcej czasu na jego namalowanie, 
spędza w parku każde popołu-
dnie-chyba lubi tu pracować. To 
będzie trudne zadanie, mężczyzna 
co dzień wygląda inaczej, zmienia 
pozycje, wbrew pozorom ciężko jest 
mu usiedzieć w jednym miejscu. 
Jedyną nie zmienną rzeczą jest jego 
gruby zeszyt i czerwony długopis. 
Postanowiła, że tym razem dokoń-
czy obraz.

 . . .
Po przeprowadzce długo szukał 

miejsca, w którym mógłby spo-
kojnie tworzyć i w spokoju pisać 
felietony do gazety, w której pracu-
je. Cztery ściany przytłaczały go, 
irytował sąsiad grający na f lecie, 
męczyło światło lampki odbijają-
ce się w ciemnym mieszkaniu. Po 
długim okresie znalazł to miejsce, 
oaza spokoju, miejsce, do którego 
po pewnym czasie ciągnęło go już 
nie tylko ze względu na ciszę i spo-
kój, czy piękno otaczającego parku. 
Zauważył ją już pierwszego dnia. 
Trudno jej nie zauważyć. Następnie 
zaintrygowała, przynosząc ze sobą 
sztalugę i farby. Czy ona go malo-
wała? Czy to do niego tak pięknie 
się śmiała? Chodził tam codziennie, 
odmawiał kolegom, gdy zapraszali 
go na piwo, tłumacząc się nawałem 
pracy. Choć artykuły pisał po no-
cach, choć zjadał niezdrowe jedze-
nie chcąc o tej samej porze chodzić 
do parku, choć i tak nie potrafił się 
na niczym skupić, bywał tam co-
dziennie. Już tylko dla niej, uroczej 
malarki, która beztrosko na płótnie 
malowała każdy szczegół licząc na 
to, że pewnego dnia odważy się, 
podejdzie do niej  i zapyta, co ją tak 
śmieszy w jego wyglądzie.(…)

KurczaK

Ławka
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Diler pion 170x265 mm netto

Na przyszłość… Hyundai
www.i10-hyundai.pl

Cena 28 490 PLN dotyczy wersji Classic z silnikiem 1.1 l SOHC ( 66 KM ). Promocja obowiązuje od 25.07.2008 do odwołania. Liczba samochodów w promocji jest
ograniczona. Szczegółowe informacje są dostępne u Autoryzowanych Dilerów Hyundai. Prezentowany na zdjęciu model może zawierać elementy wyposażenia opcjonalnego.
Zużycie paliwa ( cykl mieszany ) i emisja CO2 wynoszą: 4,3 – 5,0 l/100 km i 114 – 119 g/km.

Stylowy, zwrotny i zaskakująco funkcjonalny.
Oto Hyundai i10 – doskonały w każdym calu.
Umów się na jazdę próbną i poznaj jego
wszystkie możliwości.

Viamot Ltd Sp. z o.o.
Zakopiańska 288, 30-435 Kraków

tel. (0-12) 269 12 26 (wew. 147,156), fax (0-12) 269 41 80
viamot@hyundai.pl

www.hyundai.viamot.pl

HY_i10_diler_pion 7/25/08 12:54 PM Page 1

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

870/d/08

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)

871/d/08

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

Tel. 032 753 09 09, 032 617 74 99, 
0 604 965 494

*** OKNA *** DACHY *** ELEWACJE *** WYKOŃCZENIA ***

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

Płyta OSB „12” 
Płyta OSB „18” 
Płyta OSB „12” 
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www.i10-hyundai.pl
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ograniczona. Szczegółowe informacje są dostępne u Autoryzowanych Dilerów Hyundai. Prezentowany na zdjęciu model może zawierać elementy wyposażenia opcjonalnego.
Zużycie paliwa ( cykl mieszany ) i emisja CO2 wynoszą: 4,3 – 5,0 l/100 km i 114 – 119 g/km.

Stylowy, zwrotny i zaskakująco funkcjonalny.
Oto Hyundai i10 – doskonały w każdym calu.
Umów się na jazdę próbną i poznaj jego
wszystkie możliwości.

Viamot Ltd Sp. z o.o.
Zakopiańska 288, 30-435 Kraków

tel. (0-12) 269 12 26 (wew. 147,156), fax (0-12) 269 41 80
viamot@hyundai.pl

www.hyundai.viamot.pl
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Salon: poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00, sobota 10:00 – 14:00
 Jaworzno ul. Grunwaldzka 2; tel. (032) 614 22 22
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ANNABEL suknie Twoich marzeń
ślubne wyprzedaż już od 450 zł, wieczorowe, komunijne

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

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

SUKNIe ŚlUBNe

867/d/08

864/d/08

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

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

w tym do świadectwa kwalifikacji.

865/d/08

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

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

863/d/08

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

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

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

eNDOKRyNOlOG

dw

Klasyczny masaż leczniczy mięśni pleców, kręgosłupa i kończyn
Stefan Koźbielak Tel. 032 615 64 60; 0 784 091 773

Wykonuję masaż także w domu klienta
Zlecony przez lekarza powoduje: ustąpienie bóli mięśni powstałe w wyniku 

nadmiernego wysiłku, relaksuje, usuwa naprężenie mięśni, poprawia 
kondycję mięśni i jędrność skóry, eliminuje tkankę tłuszczową

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
850/d/08

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

846/d/08

847/d/08

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. 

849/d/08

STOMATOlODZy

851/d/08

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
859/d/08

ORTOPeDZI
858/d/08

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 

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.
854/d/08

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

853/d/08

CHIRURDZy857/d/08

OPTyCy

852/d/08

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

855/d/08

PeDIATRZy

856/d/08

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci

WIZYTY DOMOWE tel. 0 608 434 877

861/d/08

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.
854/d/08

INNe

862/d/08

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

860/d/08

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

856/d/08

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”
Zaprasza na najnowsze zabiegi 

kosmetyczne i medycyny estetycznej.
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

866/d/08

Praktyka Lekarska Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej 
układu moczowego, narządów szyi i tarczycy gruczołów piersiowych 

lek. med. Zbigniew Ciszewski RADIOLOG
w przychodni MCM – Podłęże nr 8 ul. Piłsudskiego 80 pokój nr 24

Środa, czwartek 15.30-17.00 tel. dom 032 751 27 87

928/d/08

Studio Stomatologii estetycznej i profilaktycznej 
stomatologia: zachowawcza, estetyczna, dziecięca wybielanie zębów, 
rentgen panoramiczny, protetyka (nieuczulające protezy tytanowe), 

radiowizjografia – RTG cyfrowy 
Trzebinia ul. Ochronkowa 29, tel. 032/ 753 42 56, 753 31 52
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OTK

PODŁęŻE

AZOTKA

Dzielnicowy kalejdoskop
BYCZYNA

Czy te opony przy Chopina to efekt koszenia w tym miejscu traw, 
czy jakiś futurystyczny pomnik ku czci kierowców?

Ten odcinek ulicy Baranowskiego 
nie należy do najbardziej bezpiecz-
nych w tej dzielnicy. Wąska ulica, 
ostry zakręt i brak jakiegokolwiek 
miejsca na poboczu sprawiają, że 
nawet chwila nieuwagi może nas 
sporo kosztować. 

Słusznie drogowcy postawili znak 
ograniczenia do 30 km/h, co, oprócz 
zdrowego rozsądku, powinno zmusić 
kierowców do maksymalnie ostroż-
nej jazdy. Niestety, nie wszyscy chcą 
się zastosować do obowiązujących 
przepisów. Nie tylko kierowcy sa-
mochodów osobowych, ale przede 
wszystkim ciężarowych nie zwracają 
uwagi ani na znaki, ani na innych 
użytkowników drogi. Prędkość,  
z jaką się poruszają, czasem jest nawet 
dwukrotnie wyższa. Zadzwonił do 
nas jeden z zaniepokojonych miesz-
kańców, który, jadąc tym odcinkiem, 

musiał się niemal zatrzymać, aby 
uniknąć zderzenia z samochodem 
ciężarowym, jadącym dużo szybciej 
niż dozwolone 30 km/h. Apelujemy 

zatem do wszystkich przejeżdżają-
cych na tej trasie, aby dla własnego  
i nie tylko bezpieczeństwa, odpowied-
nio wcześnie zdjęli nogę z gazu.

Teraz ławeczka to jedynie 
dwie metalowe rury z dziurą 
w środku. Wszystko bardziej 
przypomina miejsce do 
postawienia doniczki niż 
ławkę. A wszystkich, którzy 
ze zmęczenia zapomną  
o jej ubytkach, czeka twarde 
lądowanie.

Ta batalia trwa nieprzerwanie od 
dłuższego czasu. Chodzi o ulice Tu-
wima i Bulgi, które ich mieszkańcy 
mogliby określić „zapomnianym 
zakątkiem świata”. 

Te zdjęcia pochodzą ze strony ja-
worzno.blog.naszemiasto.pl, na której 
wszyscy mogą zobaczyć i prześledzić 
historię problemów i bolączek tej 
części dzielnicy OTK. Dziura na uli-
cy Tuwima to nieco głębsza sprawa,  

Podobny problem mieli 
kiedyś mieszkańcy 
ulicy Jarzębinowej na 
Pszczelniku. Tym razem 
dotyczy on mieszkańców 
z początku ulicy Chopina 
– Przepełnione pojemniki 
do segregacji śmieci. 

Korzystającym z tego przystanku przy początku 
Gwardzistów, czekającym na autobus, ktoś 
sprawił wątpliwą przyjemność

Twarde lądowanie
Niebezpieczny zakręt

Dziura pełna piachu
a konkretnie, jak podają autorzy wpi-
sów, 1,5 m głębokości, 1,5 m długości 
na 1 m szerokości. Łatana jedynie 
przez drogowców, zapada się coraz 
bardziej, a o zagrożeniu w tym miejscu 
informuje wyłącznie ostrzegawczy słu-
pek. Zasypana piaskiem nie poddaje 
się tak łatwo i mieszkańcy oraz kierow-
cy czekają z niepokojem, kiedy znowu 
powiększy swoje rozmiary. I o ile.

Kolejne niebezpieczeństwo to spa-
dające gałęzie. Ile jeszcze będzie mu-
siało spaść, aby odpowiedzialni za ich 
utrzymanie wreszcie się obudzili?

Pojemnik bez dna?

Ten przystanek na Młynarskiej 
śmiało nazwać można rogatym,  
z tabliczki zostały mu bowiem same 
rogi. Ogołocony został również z ta-
bliczki z rozkładem jazdy, na szczę-
ście został jeszcze słupek. Pytanie 
tylko, jak długo. 

Nie wszyscy jednak chcą korzystać z 
nowych udogodnień. Jak pisze dalej 
autor maila: – Niektórzy użytkowni-
cy dalej parkują na ulicy Towarowej 
zamiast na nowym parkingu i jeżeli 
ktoś wyjeżdża spod bloku 69 lub 65, 
musi omijać samochody stojące na 
ulicy i wjeżdżać przy tym w dziury! 
Wyremontowany został główny od-

Z przyzwyczajenia?

Ponownie ulica Towarowa. Jej początek to świeżo 
wylany asfalt i nowe, funkcjonalne parkingi. 
Jak napisał jeden z jej mieszkańców w mailu do 
redakcji: – Naprawdę dobra robota! 

Rogaty 
przystanek

Kosz na makulaturę doczekał się 
nawet podwyższenia, w postaci śmie-
ci, które spod niego wystają. Pozostałe 
znajdują się z tyłu, podpierając kolejny 
pojemnik. Jak się okazało, nawet te 
kontenery mają swoje dno.

STARA HUTA

Cenne znalezisko

cinek drogi, te dojazdowe do bloków 
są jedynie łatane.

Jak widać, przyzwyczajenie bierze 
górę nad sąsiedzką uprzejmością. 
Mamy jednak nadzieję, że w miarę 
upływu czasu sytuacja będzie się zmie-
niać i coraz więcej kierowców będzie 
się odzwyczajać od starych „nawyków” 
i zostawiać swoje auto na parkingu.
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Wyślij e-mail 

dzielnice@ct.jaworzno.pl

 Zadzwoń 
do nas

032 751 91 22

Problemy, z którymi nie wiesz,

gdzie się zwrócić, uwagi 

na temat dzielnicy, 

w której mieszkasz.

Widzisz coś, 

czego nie widzą inni.

Od poniedziałku 
do piątku 

w godz. 8.00 – 16.00

Przyjedziemy na miejsce! 
Dla nas każda sprawa 

jest ważna

Ulica Tetmajera jest częścią waż-
nej osi komunikacyjnej miasta. 
Skręcając z Krakowskiej w Niem-
cewicza, a dalej właśnie w Tet-
majera, możemy dojechać do ZG 
„Sobieski” albo na Podłęże. Jadąc 
w odwrotną stronę, dojedziemy do 
Byczyny lub centrum miasta. 

Ten przystanek na ul. Krakowskiej 
postawiony został w takim miejscu, 
że sam poddał się chyba sile grawita-
cji. Nic nie jest na nią odporne, ale na 
szczęście jest na to pewna rada: wy-
prostowanie słupka na pewno na jakiś 
czas rozwiąże problem. I nie będzie już 
przyprawiać o skrzywienie kręgosłupa 
wszystkich czytających rozkład jazdy.

Po ciężkim i zaciętym meczu 
na boisku UKS „Bory” przy 
Niemcewicza 7, możemy 
sobie spokojnie i w cieniu 
odpocząć... pod brzózką. 
W tym gąszczu traw 
otaczających ławki i stolik 
możemy być również pewni, 
że żadne wścibskie oko nas 
nie dosięgnie. Przynajmniej 
od strony ulicy.

Dla wszystkich łaknących słońca i nie lubiących 
chować się w cieniu ławeczka przy ulicy 
Tetmajera to idealne wręcz miejsce na złapanie 
letnich promieni

Droga z ograniczeniem do 20km/h
Natężenie ruchu w tym miejscu 

z pewnością przyczyniło się do 
stanu nawierzchni, który, mówiąc 
delikatnie, jest fatalny. Oczywi-
ście widać ślady remontów cząst-
kowych, ale nawet w załatanych 
miejscach ciągle powstają nowe 
dziury. Dla wszystkich posiadaczy 

samochodów nie terenowych, jazda 
dostarcza zatem silnych wrażeń. 
Ulica nie jest wąska, ale przy omi-
janiu dziur musimy szczególnie 
uważać na samochody nadjeżdża-
jące z przeciwka, których kierowcy 
mają ten sam problem. Najlepszym 
w tym momencie rozwiązaniem jest 

więc maksymalnie zwolnić np. do 
20 km/h. I jakaż radość każdego 
kierowcy, dla którego światełkiem 
w tunelu okazuje się wjazd na ul. 
Niemcewicza, w kierunku ul. Kra-
kowskiej. Nasze zapędy szybko 
jednak studzi znak ograniczenia 
do 40 km/h. 

Pod brzózką

Dla łaknących słońca

Jak zawsze pamiętajmy tylko o odpowiednim kremie z filtrem

Grawitacja

Na tej ławce tuż obok bloku na 
u l ic y Powsta ńców Śląsk ich 4  
w tym momencie usiąść raczej 
się nie da. Nie wiemy, czy dwa 
złamane szczeble to efekt jakie-
goś chuligańskiego wybryku, czy 
aż tak często używana ławeczka 
nie wytrzymała po prostu pró-
by czasu. Niemniej korzystanie  
z niej w takim stanie nie jest 
bezpieczne.

Złom na ulicach

Kolejny egzemplarz złomu na czterech kółkach stoi na ulicy 
Powstańców Śląskich

O dwa szczeble mniej

Jeden z mieszkańców ulicy To-
warowej zgłosił nam dość nie-
ty pow y problem. Bor ykają się  
z nim jednak wszyscy, mieszkający  
w pobliżu miejsc, gdzie ustawiono 
progi zwalniające, czyli, mówiąc 
potocznie, tzw. „leżących poli-
cjantów”. 

Taka przeszkoda ma wymusić 
na tych bardziej „niesfornych ” 
kierowcach, aby zredukowali pręd-
koś ć i  z wol n i l i  w sz cz egól n ie 
n iebezpiecznych miejscach na 
drogach. Jak się okazało, progi 
mają swoją drugą stronę medalu. 
Mieszkający w ich pobliżu najlepiej 
wiedzą o jej skutkach. Nie wszyscy 
bowiem posiadacze czterech kółek 
stosują się do przepisów i mecha-
nicznych przeszkód. Niektórzy, 
nie zważając ani na znaki, ani na 
progi, nie spuszczają nogi z gazu. 
Tym samym narażają na szwank 
nie tylko swoje pojazdy, ale rów-
nież zdrowie i nerwy okolicznych 
mieszk a ńców, c i  zatem cz ęsto 
nie chcą „ leżącego pol ic janta”  

w swoim sąsiedztwie. Jak tłuma-
czą, kiedy kierowca takiego po-
jazdu nie zwalnia, słychać hałas  
o sporym natężeniu, przejeżdżają-
cy samochód z przyczepką wprawia 
w drgania domowe sprzęty. To 
wszystko tłumaczy ich niechęć do 

posiadania w swoim sąsiedztwie 
„leżącego policjanta”, chyba że by-
łoby ich np. dwóch lub trzech, co na 
pewno wymusiłoby na kierowcach 
redukcję prędkości. Tych, którzy 
nie chcieliby oczywiście zgubić po 
drodze np. kołpaków.

Nie chcą leżącego policjanta



20 Co tydzień nr 32/880
6 sierpnia 2008 roku

Miasto JaworznoOgłoszenia drobne

Informator Kulturalny

923/d/08

o g ł o s Z e n i e

Sierpień w Bibliotece:
Oddział dla Dzieci i Młodzieży 

 wakacje 2008

BIBLIOWAKACJE
„LITERACKO-FILMOWA 

WĘDRÓWKA PO ŚWIECIE”

VI tydzień – kanadyjski 
(4 – 8 sierpnia)

Poniedziałek – bajka filmowa „Fran-
klin” cz. 1, godz. 10.00
Wtorek – „Wakac yjne c zy tanie” 
– głośne czytanie bajek o Franklinie, 
godz. 10.00
Środa –film „Ania z Zielonego Wzgó-
rza” cz. 1, godz. 10.00
Czwartek - „Mały Artysta na waka-
cjach”, godz. 10.00
Piątek –film „Ania z Zielonego Wzgó-
rza” cz. 2, godz. 10.00

VII tydzień – niemiecki 
(11 – 15 sierpnia)

Po ni e d zia ł e k – b aj k a f i lmow a 
„Pszczółka Maja” cz. 1, godz. 10.00
Wtorek – „Wakacyjne czytanie” – gło-
śne czytanie opowiadań o pszczółce 
Mai, godz. 10.00
Środa – bajka filmowa „Pszczółka 
Maja” cz. 2, godz. 10.00
Czwartek - „Mały Artysta na waka-

cjach”, godz. 10.00
Piątek – bajka filmowa „Pszczółka 
Maja” cz. 3, godz. 10.00

VIII tydzień – polski 
(18 – 22 sierpnia)

Poniedziałek – bajka filmowa „Rek-
sio”, godz. 10.00
Wtorek – „Wakac yjne c zy tanie” 
– głośne czytanie bajek o Reksiu, 
godz. 10.00
Środa – bajka filmowa „Bolek i Lolek”, 
godz. 10.00
Czwartek - „Mały Artysta na waka-
cjach”, godz. 10.00
Piątek –bajka filmowa „Koziołek Ma-
tołek”, godz. 10.00

IX tydzień – rosyjski 
(25 – 29 sierpnia)

Poniedziałek – bajka filmowa „Wilk i 
zając” cz. 1, godz. 10.00
Wtorek – „Wakacyjne czytanie” – gło-
śne czytanie bajek o wilku i zającu, 
godz. 10.00
Środa – bajka filmowa „Wilk i zając” 
cz. 2, godz. 10.00
Czwartek - „Mały Artysta na waka-
cjach”, godz. 10.00
Piątek –bajka filmowa „Wilk i zając” 
cz. 3, godz. 10.00

Wakacje z filmem

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

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

NIERUCHOMOŚCI
GEO – DOM biuro nieruchomości. 
Tel. 032/ 752 04 15; 0607 281 231. 
ul. Grunwaldzka 43/16 (Centrum 
przystanek “Merino”). 

872/D/08

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”)

873/D/08

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w 
Jaworznie informuje, iż posiada wolne 
lokale do wynajęcia w pawilonie „Sło-
neczna” przy ul. Glinianej 12. 
Tel. 032/616 42 58

874/D/08

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

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

107/07

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

789/D/08

Szukam mieszkania lub domu do 
wynajęcia (zapłacę z góry czynsz za 
pół roku) tel. 0 608 521 116

809/D/08

Sprzedam mieszkanie (Os. Stałe) 
39 m2 + balkon, I piętro 
tel. 0 609 956 057

804/D/08

Pilnie poszukuję kawalerki do wyna-
jęcia tel. 0 500 455 221

807/D/08

Wynajmę M 3 umeblowane, wysoki 
standard, Os. Stałe. 
Tel. 0 603 70 11 11

812/D/08

Wynajmę pokój samotnemu męż-
czyźnie – Szczakowa 
tel. 032/ 614 12 77

868/D/08

Sprzedam dom Pszczelnik 520 tys. 
Tel. 0 508 144 200

891/D/08

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 
Podłęże tel. 0 605 908 035

922/D/08

Sprzedam 30 m2 Skałka 
Tel. 502 65 72 46

929/D/08

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

876/D/08

Przyjmę mechanika 
tel. 0 504 226 620

877/D/08

Zatrudnię do suchych tynków 
tel. 032/ 616 88 56

43/07

Firma zatrudni stróża 
tel. 032/ 627 61 12, 0 660 788 650

927/D/08

Doradcę telefonicznego zatrudnię od 
zaraz. Praca w Centrum Chrzanowa 
tel. 032/ 753 83 66

924/D/08

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

107/07

Zatrudnię elektronika do podtrzyma-
nia ruchu przy produkcji. Atrakcyjne 
zarobki. Tel. 032/ 616 27 44

926/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

Zatrudnię sprzedawcę 
tel. 032/ 616 38 26

780/D/08

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

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

105/F/07

Zatrudnię fryzjerkę damsko- 
męską tel. 0 792 002 111

814/D/08

Poszukuję opiekunki do dziecka. 
Tel. 509 120 550

811/D/08

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

109/07

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

800/D/08

Poszukuję chętnych do pracy. Klub 
Retro tel. 0 512 189 364, 
032/ 751 91 07

912/D/08

Przyjmiemy stażystkę do solarium 
i studia stylizacji paznokci. Chętne 
osoby prosimy o kontakt 
032/ 751 02 26 remar@box43.pl

907/D/08

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

878/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

879/D/08

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

880/D/08

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

880/D/08

Videofilmowanie, fotografia 
reportażowa, okolicznościowa, 
przegrywanie z kaset na DVD, 
tel. 032/ 616 39 96, 
0 503 783 232

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

881/D/08

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

882/D/08

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

882/D/08

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

883/D/08

Pokrycia dachowe papami termo-
zgrzewalnymi 29zł/m2 gwarancja 10 
lat tel. 0 792 013 569 lub 
033/ 858 20 18

884/D/08

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

884/D/08

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

882/D/08

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

194/D/08

Us ługi t ranspor towe (HDS + 
wywrotka) usługi dekarskie 
tel. 0 792 865 144

813/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
885/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

Kompleksowe remonty poddasza 
tel. 0 605 835 147

925/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

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

886/D/08

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

887/D/08

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

888/D/08

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

888/D/08

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

889/D/08,

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

887/D/08

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

889/D/08

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

148/02

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

83/06

Złomowanie samochodów 
tel. 0 509 303 507

681/D/08

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

664/D/08

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

890/D/08

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

14/06

Astra Combi 1997r. Tel. 502 150 710
885/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

Sprzedam Skodę Felicję 1,3; 
tel. 0 510 386 915

805/D/08

KUPNO-SPRZEDAŻ
Sprzedam laptopa Toshiba 4600, 
cena 500 zł, stan idealny 
tel. 0 508 836 317

810/D/08

Wózek Graco Quatro Tour stan 
idealny tel. 0 787 419 188

808/D/08

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

905/D/08

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

906/D/08

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

906/D/

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

907/D/08

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

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

635/D/08

INNE
„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

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 Miejskiego Centrum Kultury i Sportu

„LATO W MIEŚCIE” 2008 r.

SIERPIEŃ
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 godz. 16.00 „Szewczyk Kopytko i Kaczor Kwak” bajka 

dla dzieci parking przed halą ul.Grunwaldzka 80
 
5 – 13 sierpnia Otwarte warsztaty taneczne dla młodzieży (12 – 18 

lat) (taniec towarzyski ,taniec nowoczesny) Sala 
Kameralna ul. Mickiewicza 2

 
5 – 13 sierpnia Letni kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych Sala 

Teatralna ul. Mickiewicza 2
 
9 sierpnia godz. 17.00 Festyn przy zespołach śpiewaczych Park 

Lotników Os. Stałe
 
10 sierpnia Tuning Show Jaworzno Parking przed Halą Widowi-

skowo – 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 wakacji ze SKOK-iem Jaworzno 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

o g ł o s Z e n i e

Stowarzyszenie 
Prywatnych Kupców 

Manhattan 

ogłasza przetarg 
na wykonanie parkingu 

przy hali Manhattan.

Wszelkie informacje 
pod nr 0 510 071 450

915/d/08
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Miasto Jaworzno Historia

Przechadzka  
po dawnym Jaworznie (cz. 5)
Wielkie tłumy 
na rynku

Jaworznicki rynek był przede wszyst-
kim miejscem ważnych wydarzeń 
dla miejscowej społeczności. W okre-
sie wiejskim wynikało to z faktu, że  
w niedziele i święta była tutaj niemal cała 
ludność. Korzystano więc z tej okazji, 
przekazując ważne dla wszystkich in-
formacje. Naturalną koleją rzeczy było, 
że wszystkie uroczyste obchody świąt 
kościelnych rozpoczynały się na rynku, 
w pobliżu kościoła. Organizowano tutaj 
również uroczyste obchody rocznicowe 
lub manifestacje patriotyczne. W tym 
zakresie przyjął się pewien schemat 
organizacyjny, zawsze rozpoczynano 
wszelkie uroczystości nabożeństwem, 
po którym na rynku odbywały się dal-
sze, świeckie obchody.

Większość tych uroczystości miało 
charakter lokalny, gromadziły głównie 
miejscowe społeczeństwo. Tego typu 
uroczystości odbyły się w 1906 i 1908 
roku, kiedy miejscowe gniazdo To-
warzystwa Gimnastycznego „Sokół”  
zorganizowało poświęcenie, najpierw 
kamienia węgielnego pod budowę,  
a później gotowego budynku sokolni. 
Ale w 1909 roku, zapewne po raz pierw-
szy, rynek był świadkiem uroczystości 
o ponadlokalnym znaczeniu. Było to 
święto jaworznickich sokołów, którzy 
w dniu 8 sierpnia 1909 roku zorganizo-
wali uroczyste poświęcenie sztandaru 
organizacyjnego.

Tym razem była to wielka uroczy-
stość, ponieważ nie ograniczyła się do 
zasięgu lokalnego, połączono ją z VI 
Zlotem śląskiego okręgu organizacji 
sokolskiej. Do Jaworzna przyjechało tyl-
ko z Górnego Śląska ponad tysiąc gości. 
Dojazd liniami kolejowymi był bardzo 
wygodny, z wszystkich kierunków były 
odpowiednie pociągi. Tym niemniej 
w Jaworznie przygotowano bezpłatne 
kwatery dla potrzebujących, głównie 
osób uczestniczących w pokazach gim-
nastycznych. 

Impreza odbywała się w niedzielę. 
Rozpoczęła się rano o godzinie dziesiątej 
od uroczystego nabożeństwa w kościele 
św. Wojciecha, po jego zakończeniu 
przejście do siedziby „Sokoła”, a tam 
oficjalna część uroczystości. W samo 
południe na boisko „Sokoła” zaproszo-
no gości na obiad polowy, a o godzinie 
14.00 po południu przywitano gości  
z Górnego Śląska, którzy dopiero wtedy 
przyjechali, a następnie wszyscy wrócili 
do sali Sokoła.

O godzinie 15.30 z budynku „Sokoła” 
uformował się pochód, który przeszedł 
przez miasto na rynek, i z powrotem 
na boisko koło sokolni przy ul. Mic-
kiewicza. W pochodzie maszerowało 
dokładnie 369 druhów w mundurach 
sokolich w towarzystwie dwóch orkiestr 
sokolskich, jednej z Krakowa i drugiej  
z Zagłębia Dąbrowskiego. Była jeszcze 
trzecia orkiestra górnicza z Jaworzna;  
w pochodzie brała również udział ban-
deria konna oraz dwa oddziały miej-
scowej straży pożarnej; jak obliczono 
pochód liczył 450 osób. 

O godzinie 16.30 rozpoczęły się po-
kazy gimnastyczne, w których wystąpili 
druhowie z okręgu krakowskiego, ślą-

skiego i Zagłębia Dąbrowskiego, łącznie 
– 329 osób. W ćwiczeniach brały udział 
również panie oraz dziewczęta, były 
więc ćwiczenia wolne, z maczugami  
i lancami oraz piramidy. Jaworznicki „So-
kół” reprezentowała grupa 38 chłopców  
i dziewcząt. Po zakończeniu pokazu na 
boisku rozpoczął się festyn z tombolą,  
a godzinie 21.00 zabawa taneczna w sali 
„Sokoła”. Odjazdy gości nastąpiły o go-
dzinie 21.30 w stronę Krakowa i Wiednia,  
a Górnoślązacy odjechali o godzinie 22.30  
w kierunku Mysłowic. Uroczystość była 
ze wszech miar bardzo udana i okazała 
się ważnym wydarzeniem nie tylko 
dla organizacji sokolskiej, ale również 
w historii miasta Jaworzna, które po-
zytywnie zaprezentowało się szerszej 
opinii publicznej. 

Z chwilą wybuchu I wojny światowej 
sokolskie oddziały były przygotowane 
do wyjazdu na front, w sierpniu i wrze-
śniu 1914 roku poszczególne gniazda 
wysłały swoje drużyny do wyznaczo-
nych punktów zbornych. Pierwszy od-
dział jaworznickich sokołów w liczbie 69 
osób wyruszył pod wodzą Henryka Re-
imana. Zbiórka miała miejsce na boisku 
„Sokoła”, z którego, przez rynek, nastąpił 
wymarsz ochotników. Uroczystość mia-
ła miejsce w dniu 19 sierpnia 1914 roku, 
maszerujących w szyku wojskowym 
ochotników żegnała licznie zebrana lud-
ność miasta, a niektórzy, w tym prezes 
„Sokoła” Franciszek Racek, a jednocze-
śnie burmistrz Jaworzna, odprowadzili 
ich aż do lasów ciężkowickich. Miesiąc 
później, w dniu 18 września 1914 roku, 
wyszedł z Jaworzna drugi oddział ochot-
ników pod sztandarem „Sokoła”. Tym 
razem była to grupa 35 ochotników, któ-
rzy udawali się bezpośrednio do Krako-
wa i zostali wcieleni do 3 pułku piechoty 
/3 pp/. Łącznie jaworznickie gniazdo 
zorganizowało grupę 104 ochotników, 
wszyscy walczyli w składzie Drugiej 
Brygady Legionów Polskich.

W latach wojny rynek był świad-
kiem smutnych wydarzeń, kiedy wokół 
kościoła gromadzili się ludzie przed na-
bożeństwami, poświęconymi poległym 
na froncie Jaworznianom. Na rynku sku-
piały się gromadki ludzi, komentujących 
aktualne wydarzenia, przede wszystkim 
wiadomości o losach jaworznickich ro-
daków walczących na frontach I wojny 

światowej. Ale były również uroczystości 
podnoszące na duchu, jak na przykład 
uroczystość z okazji cesarskiego manife-
stu z 5 listopada 1916 roku. Był to akt wy-
dany przez cesarzy – austriackiego Fran-
ciszka Józefa I i niemieckiego Wilhelma, 
którzy zapowiadali powstanie państwa 
polskiego po zakończeniu wojny.

W dniu 11 listopada 1916 roku,  
w godzinach popołudniowych, orkiestra 
Stowarzyszenia „Przyjaźń Jaworznic-
ka”, grając patriotyczne pieśni, obeszła 
miasto. Następnego dnia, 12 listopada, 
na boisku odbyła się zbiórka, gdzie 
uformował się pochód sokołów w peł-
nym umundurowaniu ze sztandarami. 
Za nimi – władze miejskie, górnicy  

w galowych mundurach, organizacje 
społeczne, straż pożarna i delegacja 
ludności żydowskiej. Pochód doszedł 
do kościoła na uroczystą mszę, która 
zakończyła się wspólnym odśpiewaniem 
„Ciebie Boże chwalimy!”. Ludności było 
tak dużo, że nie mieściła się w kościele, 
spora część pozostała na pobliskim ryn-
ku. Po mszy pochód przeszedł ulicami 
miasta; budynki były udekorowane, 
wszędzie wisiały hasła „Niech żyje wol-
na i niepodległa Polska”! Pochód dotarł  
z powrotem na rynek i tam przemówie-

nia okolicznościowe wygłosili proboszcz 
ks. Stefan Skoczyński oraz ks. Józef 
Sosin, jaworznicki katecheta, znany  
z patriotycznej działalności. Na zakoń-
czenie tłum odśpiewał „Jeszcze Polska 
nie zginęła” oraz „Boże coś Polskę”. 
Według sprawozdania w uroczystości 
wzięło udział około 8 tysięcy osób,  
a w całości „…była to uroczystość, jakiej 
Jaworzno nigdy nie było świadkiem.”

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 
roku, na rynku odbywały się organizowa-
ne, ale również spontaniczne manifesta-
cje patriotyczne. Nie ze wszystkich tego 
typu wydarzeń posiadamy relacje, ale 
krótkie wzmianki zawsze wspominają 
o rynku jako miejscu gromadzenia się 

jaworznickiego społeczeństwa. Trzeba 
przy tym zauważyć, że w uroczystościach 
brała udział nie tylko ludność samego Ja-
worzna, przybywali również mieszkańcy 
jaworznickiej parafii. Dla całej okolicy ry-
nek był centralnym punktem, do którego 
zdążano dla zamanifestowania wspól-
noty narodowej i lokalnej, ale również 
dla zobaczenia interesujących widowisk  
w rodzaju wspomnianych pokazów gim-
nastycznych organizacji sokolskiej. 

Po II wojnie światowej rynek był 
świadkiem zachodzących zmian ustro-

jowych, maszerowały tutaj pochody  
1-majowe według nowego ceremoniału, 
z wykluczeniem kościelnych uroczysto-
ści. Organizowano wiece i manifestacje, 
ale w latach 70-tych XX wieku miasto 
sięgało liczby 100 tysięcy mieszkańców. 
Rynek, wywodzący się jeszcze z wiej-
skiego etapu historii Jaworzna, nie wy-
starczał dla potrzeb masowych imprez. 
Zatem na rynku coraz rzadziej trafiały 
się uroczystości z masowym udziałem 
społeczności – a dzisiaj, kiedy istnieje 
wiele alternatywnych lokalizacji, rynek 
opustoszał i trudno sobie wyobrazić, że 
kiedyś zbierały się tutaj tłumy. 

Była jeszcze jedna funkcja rynku, 
która w pewnym zakresie istnieje do 
dnia dzisiejszego. Od zawsze przez 
rynek biegła główna linia komunika-
cyjna łącząca Jaworzno ze Sławkowem 
i Chrzanowem, jako ośrodkami admi-
nistracyjnymi. Pod koniec XIX wieku 
znajdował się tu postój konnych dorożek, 
dla których rynek był początkowym  
i końcowym przystankiem. Dorożki 
miały stałe kursy do stacji kolejowej 
w Szczakowej oraz do Chrzanowa.  
W okresie międzywojennym, kiedy 
uruchomiono prywatną linię samocho-
dową, również na rynku auta rozpoczy-
nały i kończyły swoje trasy. Po II wojnie 
światowej był tutaj jeden z ważniejszych 
przystanków publicznej komunikacji 
miejskiej, ale i to należy już do przeszło-
ści. Dzisiaj na rynku obowiązuje ruch 
jednokierunkowy, co zresztą stanowi 
znaczną uciążliwość. Jak wiadomo, 
wkrótce zostanie on całkowicie wyłączo-
ny z ruchu drogowego, a to jest koniecz-
nością w obecnej chwili. 

Kończy się długowieczna historia 
naszego rynku, spełniającego rolę cen-

trum życia społecznego i kulturalnego 
naszego miasta. W najbliższym czasie 
mamy być świadkami jego przemiany  
w miejsce, gdzie czas będzie płynąć leni-
wie, według zapewnień projektantów jego 
odnowy. Wszystkim odpoczywającym  
w przyszłości na odnowionym, pięknym 
rynku proponuję, aby nie zapomnieć  
o przeszłości i poświęcić chwilę zadumy 
nad historią tego miejsca. A może nale-
żałoby pomyśleć o pewnych akcentach 
upamiętniających jego dawne dzieje?

marIa lEś-runIcKa 

Rok 1908 – pokazy ćwiczeń gimnastycznych z lancami

Dawny budynek Sądu za Domem legionów (południowo-wschodnia strona rynku). Po lewej widać 
fragment ulicy Sądowej
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Miasto JaworznoNie tylko o wakacjach
25 lat STK – rok jubileuszowy (cz. 7)

Nasi artyści
Stowarzyszenie Twórców Kultury 

w Jaworznie jest otwarte na ludzi róż-
nych profesji i o różnym poziomie wy-
kształcenia. Płaszczyzną porozumienia 
i swoistym zwornikiem dla wszystkich 
jest chęć tworzenia i wspólna pasja. 
Przynależność do Stowarzyszenia 
daje dużo zadowolenia i mobilizuje do 
dalszego działania, jednak nie ogra-
nicza nikogo w indywidualnym pre-
zentowaniu swoich dokonań, czy też 

przynależności do innych podobnych 
organizacji. Tu nikt nikomu nie stawia 
żadnych tego typu warunków, wręcz 
przeciwnie, Stowarzyszenie docenia 
dynamikę i prężność działania swoich 
członków na różnych frontach, albo-

wiem to ludzie tworzą tę organizację 
i ubogacają ją swoimi osiągnięciami.

Pani JANINA MŁOTECKA z za-
wodu jest nauczycielką – pracowała 
w Szkole podstawowej Nr 16 w Ja-

worznie. Jest mieszkanką Chrzanowa, 
lecz poprzez swoją wieloletnią pracę, 
sentymentalnie związała się z naszym 
miastem. Pomimo zaangażowania 
społecznego w ZNP, gdzie udzielała się 
na różnych szczeblach tej organizacji, 
a nawet prowadziła Klub Twórców 
„Różni” w Katowicach, chętnie przy-
stąpiła w roku 1996 do STK w Jaworz-
nie do sekcji plastycznej. Malarstwo 
artystyczne traktuje jako hobby, które 

daje ukojenie i przynosi ogromną sa-
tysfakcję. Tematyką jej obrazów są pej-
zaże i kwiaty, przy czym stosuje dość 
sztywny podział w dziedzinie techniki 
wykonania: pejzaże maluje pastelami, 
a kwiaty olejem na płótnie. 

Pani Janina Młotecka swoje prace 
prezentowała na wielu wystawach zbio-
rowych i indywidualnych w Jaworznie, 
Katowicach, Sosnowcu, Trzebini, Bia-
łymstoku, Supraślu, Zakopanem, Sopo-
cie i Kołobrzegu. Brała udział w Bienna-
le Twórczości Artystycznej Nauczycieli 
w Tarnowie. Jej prace wszędzie cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem, 
uznaniem i powodzeniem. Wiele z nich 
znajduje się w prywatnych zbiorach 
w kraju i zagranicą. Przepiękny obraz 
pt. „Róże” trafił do marszałka Sejmu 
RP Józefa Zycha.

Za swoją działalność kulturalną 
pani Janina Młotecka była wielokrotnie 
honorowana dyplomami, otrzymała 
nagrodę Prezydenta Miasta Jaworzna 
„Zasłużony Działacz Kultury”, a za 
szczególne zasługi dla oświaty – Medal 
Komisji Edukacji Narodowej.

jolanta hałas m.

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

Okres wakacji to szczególny czas 
dla wszystkich zapracowanych 
i zabieganych, którzy swój odpo-
czynek planują nawet z półrocz-
nym wyprzedzeniem. Przy wybo-
rze najkorzystniejszej ich zdaniem 
oferty biura podróży, zapominają 
jednak o dokładnym przeczytaniu 
i zapoznaniu się z warunkami 
umowy, którą podpisują.

A nic, tak jak dodatkowe koszty, 
nie może nam popsuć wakacyjne-
go wypoczynku, nie mówiąc już 
o sytuacji, w której wyjazd zostaje 
odwołany. Dlatego pamiętajmy 
o jednej podstawowej rzeczy: – 
Klient biura podróży powinien 
dobrze zapoznać się z warunkami 
tej umowy, ale również z wszelkimi 
folderami, ulotkami, dokumentami, 
które wręcza mu organizator wypo-
czynku – ostrzega Miejski Rzecznik 
Konsumentów, Krystyna Banasik.

Częstą bowiem praktyką więk-
szości biur podróży są niedozwo-
lone klauzule i „haczyki”, których 
klient może po prostu nie zauważyć 
lub na pierwszy rzut oka nie wzbu-
dzają  one jego podejrzeń. Podpi-
sując taki dokument, godzimy się 
tym samym na jego treść i wszystkie 
warunki w nim zawarte.

Szczególnym zainteresowaniem 
cieszą się także wszelk ie oferty 
„last minute” i tu nie wolno nam 
zapominać o tym, że umowa za-
warta w sierpniu niczym nie różni 
się od umowy zawartej w styczniu: 
– Konsumentowi w obu przypad-
kach przysługują takie same prawa 
i obowiązuje tutaj ta sama Ustawa 
o Usługach Turystycznych – wyja-
śnia Rzecznik – Mówienie o tym, że 
przy korzystaniu z oferty „last minu-
te” mamy mniejszy zakres praw, to 
wprowadzanie klienta w błąd.

Najczęstszym zapisem, którego 
nie zauważamy, jest oczywiście ten 
dotyczący ceny usługi, która, jak 
twierdzi Rzecznik, nie może ulec 
zmianie na 20 dni przed rozpoczę-
ciem wypoczynku. Jedynymi zaś 
powodami jej zmiany mogą być 
wzrost kosztów transportu, zmiana 
kursu walut czy koszty opłat lotni-
skowych – podsumowując – sprawy 
natury czysto urzędowej.

A co w przypadku, kiedy po przy-
jeździe na miejsce wypoczynku oka-
że się, że organizator nie dotrzymał 
umowy? – Jeżeli tak się zdarzy, to 
organizator ma obowiązek zapewnić 
tzw. świadczenie zastępcze, np. kiedy 
nie ma dla nas miejsca w hotelu, musi 
to być inny hotel – wyjaśnia Rzecz-
nik. Jeżeli jednak w zamówionym 
przez nas hotelu mieliśmy zapewnio-
ne posiłki na miejscu, a teraz musie-
libyśmy jechać do centrum miasta, to 
możemy się na to zgodzić i żądać np. 
obniżenia ceny lub odstąpić od umo-
wy i żądać przewiezienia na miejsce 
rozpoczęcia imprezy turystycznej, 
np. na lotnisko.

A co z wycieczkami typu „all 
inclusive”? Czy organizator od-

Miejski rzecznik konsumentów ostrzega: – Czytajmy dokładnie 
wszelkie umowy, które podpisujemy z biurem podróży. Później może 
być już za późno

Nieznajomość 
prawa szkodzi

powiada także za przewóz? Jeden 
z poszkodowanych klientów pew-
nego biura podróży zgłosił się do 
Rzecznika właśnie z taką skargą. 
Podczas przejazdu na miejsce do-
celowe uszkodzona została jego 
walizka. Klient przyjął świadcze-
nie, ale po powrocie wystąpił na 
drogę sądową, żądając odszko-
dowania. I z pomocą Rzecznika 
Praw Konsumenta wygrał, orga-
nizator ponosi bowiem całkowitą 
odpow ied zia lność za przebieg 
wycieczki.

Biura podróży świadczące swoje 
usługi nierzetelnie zdarzają się czę-
sto, ale w praktyce bardzo trudno 
jest takie działania udowodnić, 
a jeszcze trudniej wyegzekwować 
odszkodowania, gdyż w przypadku 
dużej ilości reklamacji nieuczciwe 
przedsiębiorstwo po prostu upada 
i zamyka swoją działalność. Jeśli 
jednak uda się udowodnić winę 
organizatora, czekają go ogromne 
kary finansowe. 

W tym roku jeszcze nikt nie 
zgłosił się z of icja lną skargą na 
jakiekolwiek biuro turystyczne, co 
oczywiście cieszy. Nie wykluczone 
jednak, że pierwsi rozczarowani 
konsumenci pojawią się jesienią. 
Jednak, jak mówi Miejski Rzecz-
nik Konsumenta, w Jaworznie nie 
ma większych biur podróży, które 
są organizatorami wyjazdów, naj-
częściej są to pośrednicy, ale na 
pośredników również powinniśmy 
uważać.

Nowością jest zawieranie umów 
przez internet, ale tu musimy wy-
magać od organizatora, aby przed 
zawarciem takiej umowy przesłał 
nam jej warunki, które powinniśmy 
oczywiście przeczytać. Dodatkową 
ochroną konsumenta w tego typu 
przypadkach jest zapis mówiący 
o tym, że od umowy zawartej na 
odległość można odstąpić w ciągu 
10 dni bez podania jakiejkolwiek 
przyczyny. 

Prawa konsumenta to stosunkowo 
nowy twór, na który składa się wie-
le ustaw. O takim pojęciu możemy 
mówić od końca lat 90-tych, a świa-
domość społeczna w tym zakresie 
systematycznie wzrasta. Konsument 
musi być bowiem świadomy swoich 
praw. A ich nieznajomość szkodzi 
i nie może być tłumaczeniem w są-
dzie, że o czymś nie wiedzieliśmy 
bądź czegoś nie przeczytaliśmy. 
Pamiętajmy, że na to właśnie liczą 
nieuczciwe biura podróży.

Aby uprzedzić pew ne fa kt y, 
warto zatem zastosować się do rad 
Miejskiego Rzecznika Konsumen-
tów , lub osobiście odwiedzić jego 
biuro przy Placu Górników 5, gdzie 
bezpłatnie uzyskamy fachową po-
radę – w niektórych przypadkach 
bardzo cenną. Warto także swoje 
wątpliwości skierować do Federacji 
Konsumenta lub po prostu skorzy-
stać ze sprawdzonego biura podró-
ży, do którego mamy zaufanie. Ale 
również ograniczone.

paulIna KarboWnIK

Krystyna Banasik – Miejski Rzecznik Konsumentów
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Krajowe Centrum ds. AIDS wspól-
nie z Państwową Inspekcją Sanitar-
ną po raz kolejny organizuje multi-
medialną kampanię społeczną ma-
jącą na celu podniesienie poziomu 
wiedzy na temat HIV i AIDS oraz 
zmniejszenie liczby nowych zakażeń 
HIV drogą kontaktów seksualnych. 
Kampania skierowana jest do osób 
podróżujących w kraju i za granicę 
– zarówno w celach turystycznych, 
jak i zawodowych.

W Polsce główną drogę zakażeń HIV 
stanowią obecnie ryzykowne zachowa-
nia seksualne. Najczęściej zakażają się 
osoby będące w grupach wiekowych od 
18 do 29 lat oraz od 29 do 39 lat. Dlatego 
też kampania jest skierowana przede 
wszystkim do osób młodych i aktyw-
nych seksualnie – żyjących w związkach 
formalnych, nieformalnych i nie posia-
dających stałego partnera. 

Osoby młode są też najbardziej mo-
bilne. Jak wynika z badań Głównego 
Urzędu Statystycznego, najliczniejszą 
grupę osób wyjeżdżających z Polski na 

Wróć bez HIV
co najmniej 2 miesiące stanowią oso-
by między 18 a 35 rokiem życia, stanu 
wolnego, mające co najmniej średnie 
wykształcenie i wyjeżdżające zarówno 
w celach zarobkowych (ponad 80%), 
jak i turystycznych. Grupę tę charak-
teryzuje duża aktywność seksualna  
i gotowość do poszukiwania lub zmiany 
partnera seksualnego. Często wyjazd 
oznacza rozłąkę ze stałym partnerem. 
Przekazy kampanii są skierowane tak-
że do osób przemieszczających się na 
terenie kraju. 

Główne przesłania kampanii:
– Nieważne kim jesteś, gdzie jesteś, co 

robisz, jakie masz wykształcenie, czy 
też przekonania – HIV i AIDS może 
dotyczyć także Ciebie.  

– Zawsze i wszędzie unikaj ryzykow-
nych zachowań. 

– HIV i AIDS nie zna granic. 
– Seks, tak jak podróż, to wspaniałe 

przeżycie, może dawać dużo sa-
tysfakcji i szczęścia, jeśli zadbamy  
o swoje bezpieczeństwo. 

– Wykorzystuj w iedzę o HIV  
w praktyce. Negocjuj techniki bez-
pieczniejszego seksu, używaj pre-
zerwatywy. Nie bój się rozmawiać 
o przeszłości seksualnej partnera, 
choćby przypadkowego. 

– Zrób test na HIV, dowiedz się jaki jest 
Twój status serologiczny.

Kampania „Wróć bez HIV” roz-
poczęła się 1 lipca br., a zakończy się  
1 grudnia 2009 roku wraz z obchodami 
Światowego Dnia AIDS.

Więcej informacji oraz materiały 
na temat AIDS można uzyskać w Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w  Jaworznie, ul. Pocztowa 7 
(Oświata Zdrowotna) oraz na stronie 
internetowej Krajowego Centrum ds 
AIDS - www.aids.gov.pl

Anonimowe i bezpłatne testowanie 
- Ośrodek Diagnostyki i Terapii AIDS, 
41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 10, 
tel. (032) 241 32 55, (032) 349 93 19.

Informacja prasoWa 
pssE jaWorzno

Wa k acje to cz as w y pocz y n k u  
i zabawy. Wiedza o zasadach bez-
pieczeństwa i zdrowy rozsądek 
zazwyczaj wystarcza by powró-
cić bezpiecznie z wycieczek, czy 
obozów. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Jaworznie 
przy pomina o przestrzega niu 
podstawowych zasad:
→ Dokładnie myj ręce mydłem pod 

bieżącą wodą przed posiłkami oraz 
po każdym skorzystaniu z toalety,

→ Dokładnie myj owoce i warzywa 
przed jedzeniem, najlepiej pod bie-
żącym strumieniem wody,

→ Pij tylko wodę przegotowaną lub 
butelkowaną,

→ Nie kupuj produktów w miejscach, 
gdzie są one niewłaściwie przecho-
wywane (np. mięso, nabiał poza 
lodówką),

→ Sprawdzaj terminy przydatności 
produktów i przechowuj je zgodnie 
z zaleceniami producenta,

→ Unikaj jedzenia lodów i produktów, 
które uległy rozmrożeniu i zostały 
ponownie zamrożone oraz kremów, 
które nie były dobrze schłodzone,

→ Nie spożywaj żywności z objawami 

Spędź wakacje 
bezpiecznie i zdrowo

nieświeżości lub zepsucia (zmieniony 
zapach, barwa, konsystencja , itp.),

→ Zachowaj umiar w przebywaniu na 
słońcu - noś nakrycie głowy, okula-
ry przeciwsłoneczne, stosuj kremy  
z filtrami ochronnymi,

→ Noś odpowiednią odzież w lesie za-
krywającą jak najwięcej części ciała. 
Po powrocie  z lasu lub łąki dokład-
nie obejrzyj całe ciało oraz ubranie. 
Jeżeli zauważysz kleszcza, zwróć się  
o pomoc w jego usunięciu,

→ Nie zbieraj leśnych grzybów i nie 
przyrządzaj z nich posiłków, jeśli nie 
jesteś wytrawnym i doświadczonym 
grzybiarzem, potrawy z grzybów 
spożywaj świeże, bezpośrednio po 
przyrządzeniu,

→ W każdym przypadku gdy poczujesz, 
że coś ci dolega lub źle się czujesz, zgłoś 
to swoim opiekunom, im szybciej 
zostanie udzielona ci fachowa pomoc 
tym szybciej wrócisz do zdrowia. 
Przestrzeganie powyższych zasad 

pozwoli naszym dzieciom powrócić  
z wakacji bezpiecznie i zdrowo przywo-
żąc do domu dobrą kondycję, wspaniały 
humor i piękną opaleniznę.

Informacja prasoWa pssE jaWorzno

Minął drugi tydzień akcji „Wa-
gabunda”, organizowanej wspól-
nie przez Ludowy Klub Sportowy 
„Ciężkowianka” w Jaworznie oraz 
Klub Środowiskowy MCKiS „Wega”. 
Letni wypoczynek jest współfinan-
sowany z budżetu miasta Jaworzna 
w ramach realizacji zadania publicz-
nego pn. „Wagabunda”- organizacja 
jednodniowych imprez rekreacyjno-
turystycznych.

Ostatni tydzień dzieci zainaugu-
rowały imprezą plenerową na obiek-
cie LKS „Ciężkowianka”. W jej trak-
cie, oprócz tradycyjnych gier i kon-
kursów, odbył się również chrzest 
„Biszkoptów”, czyli dzieci które 
po raz po raz pierwszy uczestniczą  
w letnim wypoczynku. Uczestnicy 
mieli próbę apetytu, wytrwałości, 
odwagi oraz sprawności. Z kolei ka-
dra musiała zaliczyć tor przeszkód, 
w ypić kwasek cy trynow y, zjeść 
odpowiednio przyprawiony extra 
posiłek oraz przejść przez opony na 
placu zabaw i zjechać na brzuchu ze 
zjeżdżalni. Po pracowicie spędzo-
nych zajęciach, wszystkim smako-
wały pieczone kiełbaski. Atrakcją 

kolejnego dnia był wyjazd do Kra-
kowa. Po obejrzeniu filmu „Kung-Fu 
Panda” wszyscy udali się do Aqua- 
parku, gdzie ży wotnością ema-
nowa ł  wsz ę doby l sk i ,  n ie spe ł-
na 7-letni Marcinek. Po wizycie  
w McDonaldzie – grupa zmęczona, 
ale zadowolona – dotarła po 19.00 
do Ciężkowic.

Z kolei w czwartek 31 lipca ekspe-
dycja wyruszyła o 10.00 z Ciężkowic 
do Tarnowskich Gór. Również tutaj 
czekało na uczestników sporo atrakcji. 
Rozpoczęto od zwiedzania Kopalni Za-
bytkowej Rud Srebra, Cynku i Ołowiu. 
Pod ziemią zachowały się chodniki, wy-
robiska, sztolnie odwadniające, dawne 
narzędzia i urządzenia górnicze. Odwie-

Wagabunda 2008
dzający podziemia kopalni przebyli trasę 
o długości 1700 m, do której przylega  
8 komór, w czasie 1,5 godziny. 

Kolejnym etapem podróży była 
„Sztolnia Czarnego Pstrąga”. Podczas 
przejażdżki łodziami przy gawędziar-
sko i ze swadą opowiadających prze-
wodnikach można było obejrzeć orygi-
nalne odcinki chodnika sztolniowego, 
wykutego w skale dolomitowej oraz 
partie wzmocnione obudową. 

Organizatorzy pragną złożyć ser-
deczne podziękowania osobom, in-
stytucjom publicznym i sponsorom 
prywatnym, bez których niemożliwe 
byłoby zrealizowanie przedsięwzięcia: 
Gminie Jaworzno, Fundacji „Energe-
tyka na Rzecz Polski Południowej”, 
Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia 
Pracowników przy PKW SA, Śląskiemu 
Wojewódzkiemu Zrzeszeniu LZS w 
Katowicach, Zarządowi Powiatowemu 
PSL w Jaworznie, Centrum Edukacji 
Zawodowej „Cargo” oraz Janinie i Mar-

kowi Banasikom. Osobne podziękowa-
nia kierują pod adresem wolontariuszy: 
Danuty Jaśko, Ewy Kasprzyckiej, Stani-
sławy Grzywa, Marcina Orła, Natana 
Kajdasa, Dawida Kocota, Stanisławy  
i Jerzego Grabania .

W akcji bierze udział średnio około 
44 dzieci i młodzieży (najmłodsza uczest-
niczka 2-letniaWiktoria – była pod opie-
ką mamy). Do tej pory dzieci pływały na 
basenie, spotykały się ciekawymi ludźmi: 
sportowcami z klubu MCKiS „Tytan”, 
przewodniczącym Rady Miejskiej w Ja-
worznie Januszem Ciołczykiem, radnym 
Rady Miejskiej Dariuszem Chrapkiem. 
Codziennie otrzymywały poczęstunek  
i napoje. Podczas zajęć na miejscu odby-
wały się różnorodne konkursy, turnieje 
i zajęcia tematyczne. Całość koordynują 
Wanda i Janusz Ciołczyk oraz Małgo-
rzata Kocot. W najbliższym tygodniu 
na dzieci czeka powtórka z rozrywki 
na jaworznickim basenie oraz rajd  
w Beskid Średni.  W.

Dzieci zwiedziły Kopalnię Zabytkową w Tarnowskich Górach
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Dziś ma własną firmę, kilku znaczących 
klientów w różnych miastach Polski i pomy-
sły na rozwinięcie swojego biznesu. Choć 
działa dopiero od roku, to ten pierwszy po-
mysł, na niezależność, zrodził się już daw-
no. – Kariera to ciąg przyczynowo-skutkowy 
– zdradza nam tajemnicę sukcesu.

Bodziec początkowy
Ciąg, który zaczyna się już w liceum, 

bo Agata to rodowita Jaworznianka. – 
Skończyłam I Liceum Ogólnokształcące  
im. T. Kościuszki, klasę o profilu humanistycz-
nym. Taki profil wymagał sporej umiejętności 
posługiwania się słowem, szczególnie pisanym, 
co w mojej pracy jest nie do przecenienia 
– wspomina tamten okres. Literatura piękna 
i światowe bestsellery okazują się idealnym 
źródłem doskonalenia warsztatu. I to, co 
pozostało po klasie humanistycznej, to hobby 
– czytanie książek: – Dwie lektury z liceum 
zapadły mi szczególnie w pamięci, było wte-
dy bardzo, bardzo ciepło, a my czytaliśmy 
„Zbrodnię i karę” Dostojewskiego i „Proces” 
Kafki, nie mogłam się od tych książek oderwać 
– wspomina Agata.

Bodziec decydujący
– Pamiętam także, że udało mi się to 

powtórzyć na studiach, kiedy czytaliśmy 
„Czarodziejską górę” Manna. Na początku nie 
byłam do tej książki przekonana, ale jak już ją 
zaczęłam czytać, to stało się coś niesamowitego 
– nie mogłam się od niej oderwać godzinami  
i było mi przykro, kiedy się skończyła.

Październik 2000 roku upływa na akli-
matyzacji w Krakowie. 19-letnia Agata wy-
biera studia na oryginalnym i jak się okazuje, 
praktycznym kierunku – kulturoznawstwie 
na Wydziale Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Specjalność trochę węższa, bo medioznaw-
stwo. Uczęszcza na zajęcia dotyczące komu-
nikowania, rynku mediów drukowanych czy 
pisania: – To była kolejna cegiełka, która po-
zwoliła mi zdobyć wiedzę i umiejętności, które 
teraz wykorzystuję. Okazuje się, wbrew temu, 
co większość ludzi sądzi, że kulturoznawstwo 
może być bardzo praktyczne i użyteczne, pod 
warunkiem oczywiście, że wie się, co z tą wie-
dzą zrobić i jak ją wykorzystać – tłumaczy 
Agata. Ale tego pięcioletniego okresu jaworz-
nicka studentka nie poświęci wyłącznie szko-
le. Przynajmniej jednej. We wrześniu 2004 
decyduje się na Studium Dziennikarskie na 
Akademii Pedagogicznej, i ta decyzja okazuje 
się wiążąca. Zajęcia z rzecznikiem prasowym 
Urzędu Miejskiego w Krakowie dają do my-
ślenia : – To był decydujący bodziec do tego, co 
będę robić w przyszłości, bo już wiedziałam, 
że to musi być coś związanego z pisaniem, ale 
nie chciałam zostać dziennikarzem, public re-
lations wydawało się idealnym rozwiązaniem 
– opowiada o tym okresie.

Tabloidy, festiwale  
i wystawy

Po trzecim roku studiów wyjeżdża na 
wakacje do Irlandii i postanawia tam zostać 
na dłużej. Uczelnia bez problemu zgadza się 
na indywidualną organizację studiów. W tym 
czasie Agata zbiera materiały do swojej pracy 
magisterskiej, dotyczącej... prasy brukowej. 
To nie tylko świetny kurs języka, ale także 
niezapomniana przygoda. Drugi semestr 
przynosi stypendium w Londynie na Mid-
dlesex University. Zajęcia z byłym dzienni-
karzem „The Sun” odsłaniają tajniki pracy 
najpopularniejszych tabloidów, które udaje 
się uzupełnić podczas praktyk w naszym 
rodzimym „SuperExpressie”. Takich materia-
łów do swojej pracy dyplomowej nie znalazła-
by ani w Jaworznie, ani w Krakowie.

Jazda na pozytywie
– Dla klientów nie ma znaczenia, czy właścicielem firmy jest kobieta czy mężczyzna. 
Bo jeżeli ta firma wykonuje swoje zlecenia dobrze, to jakie to ma znaczenie? Nie ma żadnego

O stereotypach, bądź 
ich braku w biznesie,  
o tym, dlaczego 
studenci z Singapuru 
mają łatwiej, skąd biorą 
się błędy w filmach  
z napisami. O własnej 
firmie i samorealizacji 
opowiada Agata 
Szczotka, właścicielka 
„PR Partner”

Wiosną 2005 roku rozpoczyna swoją 
przygodę z Międzynarodowym Festiwalem 
Filmowym „Etiuda&Anima”. Jako rzecznik 
prasowy festiwalu przygotowuje materiały 
dla prasy oraz dba o patronat medialny. 
Współpraca zakończona w grudniu, konty-
nuowana jest także w kolejnej edycji w 2006 
roku, trochę na innym polu. Agata ma okazję 
sprawdzić znajomość angielskiego i spróbo-
wać swoich sił w roli tłumacza list dialogo-
wych. Teraz już wie, skąd biorą się w nich 
błędy: – Czasem ma się okazję obejrzeć film, 
ale – szczególnie w przypadku filmów festiwa-
lowych – zdarza się, że nie ma na to zwyczajnie 
czasu. Wtedy musi wystarczyć jego opis. W ten 
sposób nie trudno o błędy.

W międzyczasie Agata kończy studia, 
a w lipcu 2006 roku otrzymuje dyplom 
specjalny Studium Dziennikarstwa AP. Jed-
nak już w lutym rozpoczyna pracę w dziale 
Marketingu i Nowych Technologii w spółce 
Apollo Film. Efekt: Wystawy pokazane 
w Filmowej Cafe w kinie Kijów zostają 
pozytywnie odebrane przez lokalną prasę 
krakowską i cieszą się zainteresowaniem. To, 
co ją wtedy zachwyca, to sami autorzy: – Pa-
miętam wystawę komiksów internetowych, 
pokazaliśmy wtedy naprawdę świetne prace. 
Autorem jednej z nich był wyjątkowo zdolny 
gimnazjalista, który na spotkanie z fanami 
komiksów przyjechał aż z Wrocławia!

Pokazywanie prac młodych, którzy mają 
coś do powiedzenia, to jej specjalność. Inspi-
racją do kolejnej wystawy jest jej znajoma, 
pasjonująca się lomografią, jednym z cie-
kawszych nurtów we współczesnej fotografii 
i sztuce. – Zrobiłyśmy wtedy taką lomościanę 
o wymiarach 5 x 2 m, z ponad tysiącem fotek. 

Każdy mógł przyjść i oglądać je pojedynczo, 
albo podziwiać mozaikę jako całość.

Tęsknota za zmianą
Poza tym praca jak każda inna, przygoto-

wanie materiałów dla prasy, prezentacja fir-
my w Internecie. W sierpniu zmiana planów 
i odejście z firmy, przeprowadzka z Krakowa 
do Katowic. Ale nawet już po odejściu, po za-
łożeniu własnej firmy, Agata dalej kontynuuje 
współpracę z Apollo Film. Pisze teksty do 
darmowej gazety „Nanude”, nakład 10 ty-
sięcy egzemplarzy. Ma nawet swoją rubrykę:  
„A nóż widelec”. Powstają teksty o dość cieka-
wej tematyce – przepisy kulinarne pojawiają-
ce się w filmach, artykuły o popkulturze.

Jednak tyle lat spędzonych w Krako-
wie rodzi tęsknotę za zmianą otoczenia, 
spróbowaniem czegoś innego, zdobyciem 
nowego doświadczenia. Jeszcze w tym sa-
mym miesiącu zatrudnia się jako specjalista 
ds. zagranicznej promocji uczelni w Biurze 
Współpracy Międzynarodowej na Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach. Zajmuje się m. 
in. ulotkami oraz zagranicznymi studentami 
przyjeżdżającymi do Polski. W lutym 2007 
ma szansę uczestniczyć w targach edukacyj-
nych w Singapurze. I tu odkrywa, w jaki spo-
sób można promować swoją uczelnię: – Wiele 
uczelni miało swoje stoiska z rzeczami, które 
zrobili sami studenci, np. uczelnia artystycz-
na pokazywała meble, zaprojektowane przez 
swoich studentów. U nas najczęściej pokazuje 
się to, czego student będzie się uczyć i co będzie 
robić, a tam, co robi i jak to robi – mówi Agata. 
Podobno dzięki takiej promocji absolwenci 
singapurskich uczelni nie mają problemu 

z odkryciem swoich pasji i znalezieniem 
szkoły, która pozwoli im zrealizować plany 
zawodowe.

Na własny rachunek
Ale to wielki świat, tymczasem w Polsce, 

w rodzinnym mieście, powstaje projekt or-
ganizowany przez Agencję Rozwoju Lokal-
nego. „Dwa kroki do przyszłości” to szansa 
dla wszystkich młodych, którym „się chce”. 
Szansa na to, aby wygrać dotację na założenie 
własnej firmy. Agata postanawia wystartować 
w konkursie. Zdobyte doświadczenia łączą się 
w całość i uświadamiają, że można to wszyst-
ko robić już na własny rachunek.

– To była znakomita szansa na rozwój, 
okazja, której nie chce się przegapić. Kto wie, 
może być jeszcze druga, ale przecież wcale 
nie musi – mówi o swoim udziale w kon-

kursie. Najważniejszy jest jednak projekt: 
– Napisałam projekt, w który naprawdę 
wierzyłam, byłam o nim w stu procentach 
przekonana, a teraz go realizuję i wierzę, że 
może się sprawdzić.

Udział w programie okazuje się strzałem 
w dziesiątkę. Droga do jego realizacji i speł-
nienia marzeń to okres mniej więcej roku, 
w tym czasie składanie projektów, szkolenia, 
przygotowanie biznes planów i wniosków 
o dotację, dotacja, realizacja harmonogramu 
oraz ostateczne rozliczenie z otrzymanych 
funduszy. Na każdym etapie mogą pojawić się 
wątpliwości. Z pomocą przychodzi Beata Ma-
kowska, nadzorująca jaworznicki program. 
– Nie zrażała, mówiła żeby próbować, bo nie 
ma innego sposobu, aby się sprawdzić, może 
akurat się uda. Tak naprawdę, kto nie ryzyku-
je, ten się nie przekona – mówi Agata.

Pierwszy bilans
Rejestracja firmy w kwietniu zeszłego 

roku. Czy się udało? – Dopiero teraz mogę 
powiedzieć, że firma na siebie zarabia, ale 
to specyficzna działalność, która wymaga 
pozyskania kilku większych klientów albo 
wielu mniejszych. Czas około 12 miesięcy 
jest niezbędny do tego, aby przekonać się, 
na ile to, co robię, jest efektywne finansowo 
i ile daje mi frajdy.

Agata swoją ofertę z zakresu public rela-
tions kieruje przede wszystkim do małych 
i średnich przedsiębiorstw, do instytucji, 
organizacji pozarządowych czy grup niefor-
malnych. Niestety, zapotrzebowanie na tego 
typu usługi w Jaworznie jest jeszcze małe. 
Nie wyklucza jednak możliwości powrotu 

do rodzinnego miasta: – Jak tylko będę mogła, 
to z przyjemnością tu wrócę. Byłoby mi nawet 
wygodniej i przyjemniej tutaj pracować.

Póki co jej talent poznać mogą klienci 
większych miast. Talent wszechstronny, bo 
oprócz organizowania konferencji praso-
wych czy pisania tekstów na zamówienie, 
właścicielka firmy „PR Partner” ma na 
swoim koncie także projekt akcji społecznej 
przygotowanej dla Fundacji Instytut Rozwoju 
Regionalnego, pod hasłem „Otwórz oczy”. 
– Ulotki, pocztówki czy spoty reklamowe 
realizowane we współpracy z grupą „Pstrong 
Production”, skierowane do mieszkańców 
Krakowa, miały na celu uświadomienie 
ludziom, jak osoby niewidome mogą funk-
cjonować w społeczeństwie. Ale takie akcje, 
aby były efektywne, muszą być wielokrotnie 
powtarzane, a i tak wyniki widać po wielu 
miesiącach, a nawet latach.

Liczy się efekt
Samodzielna i niezależna, sama sobie 

sterem i okrętem, kobieta – kapitan własne-
go statku: – Nie mogę powiedzieć, że jest mi 
trudniej prowadzić firmę dlatego, że jestem 
kobietą. Pewien stereotyp dotyczący płci fak-
tycznie gdzieś tam istnieje, ale mam nadzieję, 
że powoli będzie odchodzić w niepamięć. Dla 
klientów nie ma znaczenia, czy właścicielem 
firmy jest kobieta czy mężczyzna. Bo jeżeli ta 
firma wykonuje swoje zlecenia dobrze, to jakie 
to ma znaczenie? Nie ma żadnego.

Liczy się przede wszystkim pomysł, reali-
zacja i trzecia, niezbędna cecha, wytrwałość. 
I tu płeć nie odgrywa żadnej roli. Nie liczmy 
jednak na to, że zaraz po założeniu własnego, 
jakiegokolwiek przedsiębiorstwa, odniesiemy 
sukces, ale jak mówi Agata: – Jeśli ten „po-
mysł na siebie” faktycznie płynie z serca i ma 
jakieś podstawy w wiedzy i umiejętnościach, 
a my mamy wytrwałość, aby go realizować, 
to sukces na pewno przyjdzie. Być może na 
początku nie będzie zleceń, kontaktów, które 
będą potrzebne, ale nic nie dzieje się przypad-
kiem, może wtedy trzeba coś jeszcze poprawić, 
czegoś poszukać.

Wartości
– Gdybym miała określić wartość, która 

jest dla mnie ważna, to powiedziałabym, że 
to właśnie relacja, o mocnych podstawach. 
Konflikty oczywiście się zdarzają, ale sztuką 
jest takie prowadzenie relacji, aby kontakt 
z drugim człowiekiem wychodził z nich bez 
szwanku, aby każda taka sytuacja wnosiła 
coś pozytywnego do tej relacji. Niemniej 
ważna jest rodzina... – ślub już niedługo, bo 
we wrześniu. 

Plan rozwoju
To strona internetowa zgłoszona do kon-

kursu, która byłaby bazą pomysłów typu „co 
ze sobą zrobić?” w piątkowe dni czy leniwe 
weekendy: – Pomysł jest prosty, na stronie 
zamieścimy szereg pomysłów na spędzenie 
tego wolnego czasu, każdy internauta będzie 
mógł także zgłosić swój pomysł i podzielić 
się nim z innymi. Jeśli ktoś jest np. jedynym 
w świecie ekspertem w puszczaniu latawców, 
to czemu nie powiedzieć o tym innym, nie 
zdradzić trików i pięknych miejsc? Może się 
okazać, że zarazi tą pasją innych – wyjaśnia 
nam swój pomysł autorka projektu. – Ogólna 
idea tej strony to jazda na pozytywie, a nie ne-
gowanie czyjegoś pomysłu. Projekt ma ruszyć 
jeszcze w tym roku.

Na razie odwiedzić można stronę inter-
netową prpartner.pl, która gotowa ma być 
już w przyszłym tygodniu. Poza tym plan 
rozwoju to oczywiście więcej pracowników 
i coraz szersza oferta dla klientów.

spIsała: paulIna KarboWnIK

Nawet w czasie weekendów Agata lubi aktywnie spędzać czas. W kwietniu wybrała się do Czorsztyna


