
A B Y  N A S Z E  M I A S T O  B Y Ł O  L E P S Z E

13 – 19 sierpnia 2008 roku • nr 33/881 rok XVIII

Co tydzień
cena 1,50 zł w tym 7% VAT • nr indeksu 355089 • http://www.ct.jaworzno.pl • nakład: 5.100 egz. Jaworzno + �.100 egz. Mysłowice

Tygodnik Lokalny

Wszystkim żołnierzo m z okazji ich święta życzymy sukcesów zawodowych oraz pomyślnośc i w życiu osobistym

czytaj na str. 2

*HX1232|200001}33

ISNN 1 2 3 2 - 2 0 0 8

czytaj na str. 3

Tuning Show

Maty pomogą 
niewidomym

Naprawiajcie, 
ale się nie 
przesuniemy

czytaj na str. 3

Właściciele 
zawiedli

Jubileuszowe 
pielgrzymowanie

czytaj na str. 3

Kierowca busa wiozącego 10 pa-
sażerów miał w wydychanym po-
wietrzu ponad 3 promile alkoholu. 
Policja zatrzymała go dzięki inter-
wencji jednej z pasażerek.

Jedna z pasażerek busa jadące-
go w środę, 6 sierpnia, z Osiedla 
Stałego w kierunku Chrzanowa 
zauwa ż yła d ziw ne zachowa nie 

Kierowca busa z Katowic do Chrzanowa wiózł po pijanemu 10 osób

Pijany minibus

kierowcy samochodu, które mogło 
świadczyć o tym, że jest nietrzeźwy. 
Około 16.30 oficer dyżurny otrzy-
mał zgłoszenie od mieszkanki Ja-
worzna o zaobserwowanym fakcie. 
Wysłany przez niego patrol policji 
zatrzymał „Mercedesa Sprintera” 
na trasie jego przejazdu, na ulicy 
Grunwaldzkiej.

Po zbadaniu kierowcy okazało 
się, że ma w wydychanym powietrzu 
ponad 3,5 promila alkoholu. Pijany 
48-letni mieszkaniec Długoszyna zo-
stał zatrzymany w policyjnym aresz-
cie. Za jazdę po pijanemu grozi mu 
kara pozbawienia wolności do 2 lat 
lub grzywny oraz zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. p.Jamroz

Syndyk odrzucił oferty przetargowe. Teraz jedynie sami działkowcy mogą 
uratować Ogrody Działkowe „Hutnik” w Szczakowej, wykupując je z rąk syndyka

Wszystko w rękach 
działkowców
W zeszłą środę, 6 sierpnia, na posiedze-
niu Rady Wierzycieli, syndyk Jan No-
wak ogłosił swoją decyzję i powiadomił 
zebranych, że odrzucił oferty przejęcia 
działek za wierzytelności. W zamian 
zaproponował inne rozwiązanie – wy-
łączenie ich z masy upadłościowej. Po-
mysł zanegował jednak sam Prezydent 
Paweł Silbert: – To rozwiązanie wcale 
nie jest takie korzystne, bo w ostatecz-
nym rozrachunku spowoduje, że na 
ten teren wejdzie komornik i zlicytuje 
majątek – wyjaśnia Prezydent.

Po raz kolejny podkreślił także, że 
nie podejmie ryzyka narażenia miasta 
na spłatę ogromnych długów, jakimi 
obciążony jest ten teren: – Ja nie je-
stem w stanie zaryzykować przejęcia 
tych ogrodów i tym samym obciążyć 
gminę ryzykiem ich spłacania. To 
przerasta nasze możliwości. Poza 
tym byłoby działaniem nieprawnym. 
To nie jest cel publiczny – uzasadnia 
swoją decyzję Prezydent.

Sprawę utrudnia fakt, że formalnie 
tereny te ogrodami działkowymi nie są. 
Pierwotnie zapis w planach mówi o zie-
leni izolacyjnej. 

Istnieje jednak pewne rozwiąza-
nie, które pozwoliłoby działkowcom 
dalej w tym miejscu funkcjonować. 
Mogliby sami wykupić swoje działki 
z rąk syndyka, do którego musiałaby 
wpłynąć kwota ok. 250 tys. zł. Po 
przeliczeniu na pojedyncze osoby, 
każdy z nich miałby do  zapłacenia 
średnio ok. 2 tys. Miasto jest w stanie 
pomóc im organizacyjnie. – Ponadto, 
aby działkowcy nie ponosili jakiś do-
datkowych kosztów, trzeba by oddać 
ten teren pod Polski Związek Dział-
kowców, aby stał się on już formalnie 
terenem ogrodów działkowych – do-
daje prezydent.

W obliczu niepewnej przyszłości 
działkowcy przygotowują się już do 
obchodów swojego święta – 90-le-
cia istnienia Ogrodów Działkowych 

„Hutnik”, które odbędą się już w paź-
dzierniku. Prezes Ogrodów, Bogusław 
Engelhardt, mówi, że ich historia moc-
no wpisuje się w Szczakową i będzie 
on walczyć o to, aby pozostały one 
nienaruszone. Radny dzielnicy, Tade-
usz Kaczmarek, również nie odmawia 
działkowcom pomocy. Ci mają więc 
nadzieję, że wspólnymi siłami uda się 
wybrnąć z tej trudnej sytuacji.

paulina KarbowniK

W czwartek, 7 sierpnia, przez 
Jaworzno przeszła grupa 
pielgrzymów z Oświęcimia. 
Dziesięcioro z podążających 
do Częstochowy pielgrzymów  
gościliśmy w redakcji „Ct” i Ctv, 
gdzie spędzili noc. W piątek, 
wczesnym rankiem, pątnicy 
ponownie wyruszyli na szlak 
jasnogórskiej pielgrzymki.

(as)

Jaworzno 
na pątniczym 
szlaku

W zeszły wtorek odbył się 
przetarg nieograniczony na 
wykonanie robót budowlanych 
w zakresie przebudowy 
schodów zewnętrznych przy 
ul. Podwale i budowy ciągu 
komunikacyjnego do drogi 
dojazdowej do budynku Urzędu 
Miejskiego przy ul. Północnej. 
Do przetargu przystąpiła tylko 
jedna firma, Biuro Techniczno-
Handlowe inż. Andrzej Kubicki 
z Jaworzna, która złożyła ofertę 
na 155, 633, �6 zł. W budżecie 
miasta natomiast na ten cel 
zabezpieczono 180 tys. zł.

pK

Nowe schody 
na Podwalu

Rozpoczyna się realizacja 
ostatniej inwestycji związanej 
z budową osiedla przy 
ul. Chełmońskiego.
W ubiegłym tygodniu Miejski 
Zarząd Dróg i Mostów 
zawarł umowę z Miejskim 
Zakładem Drogowym na 
przebudowę nawierzchni 
ul. Szpitalnej i budowę dróg 
dojazdowych do osiedla TBS 
przy ul. Chełmońskiego. Umowa 
opiewa na kwotę 2,7 mln zł 
i obejmuje roboty drogowe 
(budowę nawierzchni z asfaltu 
i kostki brukowej, chodników 
i parkingów) oraz wykonanie 
kanalizacji deszczowej.
Oddanie do użytku osiedla 
planuje się na październik br. Na 
Chełmońskiego powstały łącznie 
72 mieszkania, w tym również 
lokale dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

(as)

Dojazdy na 
Chełmońskiego

Być może telefon mieszkanki Jaworzna uratował życie pasażerom tego feralnego minibusa

Co dalej z działkami?
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z Wąwolnicą
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Perełki 
jaworznickich 
dróg
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Marzenie z lat 
dziecięcych
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Impreza ta różniła się 
od innych tego typu 
przedsięwzięć oryginalną 
prezentacją samochodów. 
Każde stoisko wyróżniało się 
indywidualną aranżacją.

Na wystawę samochodów przy-
byli nie tylko jaworznianie, a le 
również inni mieszkańcy Śląska, 
a także Wrocławia i Limanowej. Jak 
sami mówią, tuning to ich sposób 
na życie. Każdą wolną chwilę spę-
dzają na modyfikowaniu swojego 
samochodu.

Modyfikacje dzielą się na kilka 
kategorii. Tuning wizualny, pole-
gający na zmianie zewnętrznego 
wyglądu samochodu poprzez ma-
lowanie i montaż specjalnych felg 
czy spojlerów, zmianie wnętrza, 

Tuning Show
W niedzielę przed halą MCKiS odbyła się wystawa samochodów 
tuningowanych

czyli tapicerki i obszyć. Bardziej 
zaawansowani mechanicy potrafią 
wymienić nawet jednostkę napędo-
wą, „wykręcając” osiągi dużo lepsze 
od samochodów seryjnych.

Mankamentem polskiego tunin-
gu są drogi, bo to na nich mocno 
obniżone auta często tracą zderzaki, 
a krawężniki to przeszkoda, której nie 
można pokonać takim pojazdem.

Na wystawie, której organiza-
torem był klub Kamikaze Driver 
i klub MCKiS Kasztan, zobaczyliśmy 
kilkadziesiąt samochodów specjalnie 
wybranych na tę okazję. Można po-
wiedzieć, że były to modele z najwyż-
szej półki. Niektóre prezentowały się 
jak pojazdy z zupełnie innej części 
świata. Oryginalnie pomalowane, 
z drzwiami otwieranymi do góry, 
naszpikowane elektroniką, a do tego 
wydające z siebie przeraźliwie głośne 
dźwięki. Zarówno z wydechu, jak 
i z głośników.

Konkurs na najgłośniejszy ze-
staw audio wygrał Arkadiusz Jenek, 
którego auto w ydawało z siebie 
ponad 146 dB. Tak ie natężenie 
dźwięku porównywalne jest do od-
głosu śmigła samolotu słuchanego 
z odległości 5 m lub do wybuchu 
petardy. 

Zdania na temat tuningowców 
są podzielone, jedni ich lubią, inni 
wręcz nienawidzą. Dzięki takim 
imprezom będziemy mogl i  ich 
lepiej poznać i może nawet zro-
zumieć.

er

Na zlecenie MZDiM 
na ulicach Jaworzna 
zamontowano białe maty, 
mające ułatwić osobom 
niewidomym poruszanie 
się po mieście. Specjale 
wypustki mają ułatwić 
wyczucie miejsca, w którym 
zaczyna się przejście dla 
pieszych.

Maty są wykonane z trwałego, 
termoutwardzalnego materiału. 
Pojawiły się w ubiegłym tygodniu 
przed przejściami dla pieszych np. na 
ul. Grunwaldzkiej oraz przed schodami 
w przejściu podziemnym na Osiedlu 
Stałym. – Mają wzbudzić czujność 
pieszych – głównie niewidomych i nie-

Wypustki na chodnikach sygnalizują 
o bezpiecznym przejściu przez jezdnię

Maty pomogą 
niewidomym

dowidzących – i ostrzegać przed niebez-
pieczeństwem – wyjaśnia Sebastian Kuś, 
rzecznik prasowy MZDiM. Wypustki, 
w które wyposażone są maty, są wyczu-
walne pod stopami i mają sygnalizować 
o znajdującym się w pobliżu bezpiecz-
nym przejściu. – Pomysł jest bardzo 
dobry, na pewno się sprawdzi – ocenia 
Józefa Buła z jaworznickiego koła Pol-
skiego Związku Niewidomych. 

Zakup i montaż mat kosztował 
miasto 20 tys zł. Drogowcy nie wyklu-
czają, że wkrótce w mieście pojawią się 
następne. Jak wyjaśnia S. Kuś to kolejny 
krok w celu poprawy bezpieczeństwa 
pieszych. W ramach tych działań mo-
dernizowane są schody w osiedlach, 
montowane zjazdy dla wózków i po-
ręcze. Wkrótce zostanie tez ogłoszony 
przetarg na wykonanie wyniesionych 
przejść dla pieszych w rejonie szkół 
i przedszkoli.

(as) 

Czy pomysł się sprawdzi? Zobaczymy za jakiś czas

Prezentowane samochody przyciągnęły nie tylko jaworznickich wielbicieli tuningu 

W ubiegły piątek miała zapaść de-
cyzja dotycząca naprawy gzymsów 
i tynków w willi przy ul. Szklarskiej 
w Szczakowej. Na zebranie nie przy-
szedł jednak żaden z właścicieli, 
tym samym problem nadal jest 
nierozwiązany.

Przypomnijmy. Przed trzema 
tygodniami mieszkańcy Szk lar-
skiej zaalarmowali nas, że elewacja 
budynku, w którym mieszkają jest 
w fatalnym stanie technicznym. 
Lokatorzy obawiają się, że w każdej 
chwili na ich głowy mogą spaść ka-
wałki gzymsu. Po naszej interwencji 
sprawą zainteresował się Miejski Za-
rząd Nieruchomości Komunalnych 

Z powodu nieobecności przedstawicieli gminy spotkanie w sprawie 
remontu elewacji budynku przy ul. Szklarskiej nie odbyło się

Właściciele zawiedli

i wystosował do zarządcy wspólno-
ty – Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej – wniosek 
o pilne zwołanie zebrania w tej spra-

wie. Głównym właścicielem miesz-
kań przy Szklarskiej jest gmina i to 
właśnie jej reprezentanci mieli zdecy-
dować o zmianie planu remontowego 
i ewentualnym zaciągnięciu kredytu 
inwestycyjnego, co pozwoliłoby na 
zlikwidowanie zagrożenia. Termin 
zebrania wyznaczono na 8 sierpnia. 
– Nikt się na spotkaniu nie pojawił 
– poinformował w poniedziałek szef 
MPGK, Paweł Bednarek.

Zastępca dyrektora MZNK, Zbi-
gniew Krepel jako powód nieobec-
ności podał konieczność odbycia 
w tym samym czasie innych zebrań. 
– Kilka wspólnot wypowiedziało nam 
umowę o zarządzanie nieruchomo-
ściami i organizowaliśmy zebrania 
tych wspólnot. Zaznaczył również, 
że gmina na pewno głosowałaby za 
remontem elewacji przy Szklarskiej. 
Dobre chęci to jednak za mało. 
Wczoraj MPGK poinformował Z. 
Krepla o zamiarze wypowiedzenia 
MZNK umowy. – Zrozumiałem, że 
wypowiedzenie było spowodowane 
naszą nieobecnością na piątkowym 
spotkaniu – powiedział. (as)

Czy musi dojść do tragedii, by 
wreszcie zdecydowano się na 
remont?
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Oferujemy również 
salę w Libiążu na 200 osób

CS-K „NOT”
Jaworzno, ul. Krakowska 6

Tel. 032 618 57 24, 618 54 77, 618 52 79

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)

Awaria rurociągu na targowisku 
Manhattan została zauważona już 
ponad tydzień temu, ale dopiero 
wczoraj MPWiK przystąpił do jej 
usunięcia, z powodu trudnego do-
stępu do miejsca, z którego wycieka 
woda. Nie da się przesunąć budek 
sprzedawców, które stoją zaraz przy 
miejscu wycieku.

Od pewnego czasu budowane jest 
nowe targowisko na Manhattanie. 
Na czas prac sprzedawcy razem z ich 
starymi budkami zostali przeniesieni 
w rejon parkingu za targowiskiem. 
Niedawno sprzedawcy zauważyli wodę 
wypływającą spod chodnika przy 
drodze dojazdowej do parkingu, przy 
którym teraz urzędują sprzedawcy. 
Pech chciał, że awaria rury jest zaraz 
przy straganach dwóch sprzedawców. 
– Usunięcie awarii, która powstała 
na targowisku, zarówno dla pracują-
cych tutaj i dla bezpieczeństwa ogółu, 
powinno odbyć się po delikatnym 

W czasie zamykania tego numeru MPWiK miał rozpocząć usuwanie awarii 
wodociągu na Manhattanie

Naprawiajcie, 
ale się nie 
przesuniemy

przesunięciu tych budek w bezpieczne 
miejsce, ponieważ nie będzie to mały 
wykop, będzie to ponad trzymetrowej 
średnicy dziura – wyjaśnia Sławomir 
Grucel z Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji.

Przedstawiciele wodociągów z po-
czątku nie mogli się skontaktować 
z właścicielami budek, a gdy już im się to 
udało, ci nie byli zbyt chętni do przenie-
sienia swojego dobytku, tak aby ułatwić 
dostęp ciężkim maszynom do miejsca 
awarii. – To jest stara budka, spawana 
kilkakrotnie, nie da się jej przesunąć, bo 
się rozpadnie – mówił jeden ze sprze-
dawców. Dodatkowym utrudnieniem 
jest to, że w pobliżu przebiega jedyna 
droga do parkingu przy targowisku. 
Poza tym cały czas jest tutaj ruch ludzi 
robiących zakupy.

Po kolejnej wizycie specjalistów 
z MPWiK-u udało się dogadać z kup-
cami. W dniu zamykania tego numeru 
miały rozpocząć się prace w miejscu 

awarii, ale dopiero po godzinie 16.00, 
gdy ruch ludzi w tym miejscu będzie 
już niewielki. Nie wiadomo ile potrwa 
naprawianie uszkodzonego wodociągu. 
Pracownicy MPWiK zaplanowali, że 
do północy, ale prace będą prowadzone 
w trudnych warunkach. – Jeśli okaże się, 
że teren jest zbyt podmokły bądź pojawią 
się inne utrudnienia, nie ukrywamy, 
że cała operacja może przedłużyć się 
w czasie – mówi Sławomir Grucel.

Usunięcie takiej awarii, to także 
pewne utrudnienia dla mieszkańców 
pobliskich bloków. W czasie prac ma być 
odcięta woda do domów. Jak powiedział 
rzecznik MPWiK-u, wodociągi będą 
regularnie dostarczały do okolicznych 
bloków wodę w beczkowozie. Jedno-
cześnie zapewnił, że mieszkańcy nie 
będą obciążeni kosztami wody, która 
wyciekła z rur. – Odbiorcy płacą tylko 
za tę ilość wody, którą naliczą im liczniki 
– powiedział Grucel.

p.Jamroz

W związku artykułem „Nawet nad-
płata może być wyższa” w nr. 30/878, 
w którym podważono znajomość 
arytmetyki pracowników SM „Gór-
nik”, pragnę na początku – ze szcze-
rego serca – przeprosić pracowników 
spółdzielni, jak i członków zarządu 
za fałszywe oskarżenia w tym za-
kresie. Pokrótce wyjaśniam motywy 
mojego działania.

Nieprawidłowy odczyt licznika zu-
życia wody ciepłej zmobilizował mnie 
do samodzielnego przeliczenia zapłaty 
za wodę. Kilka dni przed własnym 
urlopem, będąc już myślami na wyjeź-
dzie, obliczenia wykonałem w pośpie-
chu, popełniając elementarne błędy 

Przeprosiny na ręce 
Zarządu SM Górnik

arytmetyczne. Koleżance redakcyjnej 
pozostawiłem jedynie wyniki, nie dając 
jej materiałów źródłowych, przez co nie 
mogła ich zweryfikować.

Powodowany interesem pozosta-
łych spółdzielców, bo podejrzewałem 
błędy ze strony spółdzielni, zdecydo-
wałem o publikacji artykułu w takim 
celu, aby mieszkańcy posprawdzali 
sobie dostarczone przez spółdzielnię 
rozliczenia.

Jak wynika z ponownych przeliczeń, 
zarówno moje rozliczenia, jak i pozo-
stałych mieszkańców są prawidłowo 
wykonane przez spółdzielnię. Koń-
cząc, przepraszam jako sprawca całego 
zamieszania. JÓzef matysiK

Miasto zabiera głos 
w sprawie kontrowersyjnej 
budowy masztu telefonii 
komórkowej przy 
ul. Poległych 2 
w Ciężkowicach.

Apel właścicieli działek, sąsia-
dujących z przekaźnikiem, przy-
niósł skutek. Radny tej dzielnicy 
i zarazem Przewodniczący Rady 
Miejskiej, Janusz Ciołczyk, zwołał 

w tej kwestii zebranie, na które 
zaprasza do Szkoły Podstawowej 
nr 18, na godz. 17.00 wszystkich 
mieszkańców.

Sąsiedzi spornej budowli nie zga-
dzają się bowiem z decyzją naczel-
nika Wydziału Urbanistyki i Archi-
tektury, Teobalda Jałyńskiego, który 
wydał pozwolenie na tę inwestycję. 
I na nic zdają się argumenty, że in-
nego postanowienia w tej sprawie nie 
można było wydać.

Przypomnijmy, że powodem sporu 
nie jest sam maszt i względy estetycz-

W piątek młodzież 
z Jaworzna po raz dziesiąty 
wyruszyła na Jasną Górę. Po 
pokonaniu 138 kilometrów, 
dzisiaj uczestnicy X Pieszej 
Młodzieżowej Pielgrzymki 
dotarli do Częstochowy.

Zanim pielgrzymi opuścili Jaworzno 
spotkali się w kolegiacie św. Wojciecha 
i Katarzyny na mszy świętej. – Niech bę-
dzie to błogosławiony czas wewnętrznej 
odnowy i duchowego odrodzenia – mó-
wił podczas mszy proboszcz parafii, 
ks. Eugeniusz Cebulski.

W piątek pątnicy mieli do pokona-
nia 30-kilometrowy odcinek zakoń-
czony noclegiem w Olkuszu. Drugiego 
dnia trasa wiodła przez Klucze i Ogro-

Jubileuszowe 
pielgrzymowanie

dzieniec do Podzamcza, w niedzielę 
dotarli do Góry Włodowskiej. W ponie-
działek, po 20-kilometrowym marszu 
zatrzymali się na noc w Złotym Potoku, 
by we wtorek dotrzeć do Olsztyna. 

Dzisiaj pielgrzymi dotarli 
na Jasną Górę, zanim 
jednak znaleźli się u celu 
pielgrzymki zatrzymali się 
na nabożeństwie pokutnym 
oraz na Przeprośnej Górce.

Jaworznicka Grupa Złota po raz 
pierwszy wyruszyła na pielgrzymkowy 
szlak do Częstochowy 8 sierpnia 1999 
roku. Wzięło w niej udział 57 osób. 
W tym roku na Jasną Górę wyruszyło 
120 osób. Patronem Grupy Złotej jest 
św. Wojciech. (as)

ne, ale promieniowanie, jakie wytwa-
rza. Metalowa konstrukcja stanęła 
prawie w samym centrum Ciężkowic, 
na prywatnej działce należącej do pre-
zesa spółdzielni RSP „Ciężkowice”. 
I, jak mówi naczelnik Jałyński – jest 
inwestycją celu publicznego, służy 
przecież wszystkim.

Bez masztu żaden telefon nie 
zadzwoni. Ale czy argumenty władz 
miasta przekonają negatywnie do tej 
sprawy nastawionych mieszkańców? 
Przekonamy się już we wtorek.

paulina KarbowniK

Sporny maszt w Ciężkowicach

W tym roku na Jasną Górę wyruszyło  osób

Sławomir Grucel z MPWiK próbował przekonać kupców do przesunięcia straganów



P O L I C J A

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

S t r A ż  P O ż A r n A

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

S t r A ż  m I e J S k A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O R M A T O R

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

Życie towarzyskie

958/D/08

Zapisy uczestników w Oddziale PTTK w Jaworznie ul. Grunwaldzka 35 
(róg Zacisze) tel. 032-6163952, 6163908, 0-603275115 w godz. 10-18. 

http://www.pttk.jaworzno.pl, Ilość miejsc ograniczona!!! 
Decyduje kolejność wpłat. Serdecznie zapraszamy!

Informacja o imprezach
turystycznych organizowanych
przez Oddział PTTK w Jaworznie

Komisja Turystyki Górskiej zaprasza
15. 08. 08 r.  Sudety – Radunia – Ślęża, Cena: �� zł, �6 zł, 50 zł, 55 zł (do 12 

sierpnia)
23. 08. 08 r.  Tatry Wysokie – Rogatka, Cena: �� zł, �6 zł, 50 zł, 55 zł (do 19 

sierpnia)

Komisja Krajoznawcza zaprasza
18-21. 09. 08 r. - Bogatynii, Lubomierza, Zamek Czocha, Zamek Chojnik, Jeleniej 

Góry, wyjście na Śnieżkę, Kowary, Karpacz, Wodospad Szklarki 
i Kameńczyka,- Szklarska Poręba, Bolków, Krzeszów. Cena: 370 
zł, �10 zł, ��0 zł, �70 zł (do 26 sierpnia)

IMPREZY DOTOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA JAWORZNA

5 sierpnia
Pracownicy ochrony PKW 
Szyb „Piłsudski”, na tere-
nie zakładu, przy  
ul. Krakowskiej, zatrzymali 
19-letniego mieszkańca 
Jaworzna, który dokonał 
kradzieży kilkunastu 
elementów stalowych. 
PKW w Jaworznie, straty 
wycenił na 260 złotych.

Na remontowanym od-
cinku drogi ul. Kolejowej, 
nieznany sprawca zniszczył 
dwa przenośne sygnaliza-
tory świetlnych, wraz  
z akumulatorami, na szko-
dę firmy „Budimex - Dro-
mex” w Krakowie. Suma 
strat – 11.400 złotych.

6 sierpnia
Mieszkaniec Podłęża 
zgłosił, że między godziną 
16.00 a 16.45, z terenu 
OWR „Sosina”, przy  
ul. Bukowskiej, nieznany 
sprawca skradł samochód 
„Seat Leon”, koloru gra-
natowego, rok produkcji 
2001. Suma strat – 26.000 
złotych.

Mieszkanka Szczakowej 
zgłosiła, że jej mąż od 8 
lat znęca się psychicznie 
nad nią i 13-letnim sy-
nem. Ponadto mężczyzna 
kieruje wobec zgłaszają-
cej groźby pozbawienia 
życia. Zgłaszająca obawia 
się, że groźby te mogą 
zostać spełnione.

W środku nocy patrol policji 
na ul. Paderewskiego za-
trzymał dwóch mężczyzn, 
którzy usiłowali włamać się 

do kiosku RUCH. Sprawcy, 
młodzi mieszkańcy Jaworz-
na, zostali umieszczeni  
w areszcie.

7 sierpnia
41-letni mieszkaniec Ja-
worzna zgłosił, że na  
ul. Chełmońskiego,  
z nowo budowanej prze-
pompowni tłocznej, nie-
znany sprawca skradł  
20 metrów bieżących 
rynien dachowych i 6 mb 
rur spustowych, na szkodę 
firmy PRII „Skawex”  
w Jaworznie. Suma strat, 
to około 5.000 złotych.

Około godz. 15.00, na 
ul. Celników sprawca, 
wykorzystując nieuwagę 
71-letniego mężczyzny, 
dokonał kradzieży portfe-
la z zawartością dowodu 
osobistego i innych doku-
mentów oraz pieniędzy  
w kwocie 540 złotych.

Na ul. Krakowskiej, niezna-
ny sprawca, po uprzednim 
wyłamaniu zamka wlewu 
paliwa w samochodach 
ciężarowych „Scania”  
i „Volvo” dokonał kradzie-
ży około 200 litrów oleju 
napędowego, wartości  
1.000 złotych.

Policjanci sekcji prewen-
cji w trakcie pościgu za-
trzymali 18-latka, który 
kilka minut wcześniej 
na przystanku PKM Ja-
worzno przy ul. Gagarina, 
zadając uderzenia rękami 
i nogami, dokonał uszko-
dzenia ciała 19-letniego 
mieszkańca Jaworzna. 

Pokrzywdzony, z obra-
żeniami ciała w postaci 
złamania kości nosa, 
ogólnych potłuczeń oraz 
podejrzeniem uszko-
dzenia szyjnego odcinka 
kręgosłupa, przebywa na 
leczeniu w Szpitalu Miej-
skim w Jaworznie.

Na ul. Bogusławskiego 
patrol ruchu drogowego 
zatrzymał do kontroli 
samochód osobowy marki 
„Fiat Cinquecento”, którym  
w stanie nietrzeźwym (2,0 
promile) i bez wymaga-
nych uprawnień kierował 
41-letni mieszkaniec  
Os. Awaryjnego. Mężczy-
zna został umieszczony w 
policyjnym areszcie.

8 sierpnia
Około godz. 22.00, na  
ul. Korczyńskiego, w rejo-
nie lokalu „Niko”, 23 i 27-
letni mieszkaniec Byczyny 
oraz 30-letni mieszkaniec 
Tychów, pobili 21-letniego 
mężczyznę, powodując 
ogólne potłuczenia ciała  
i twarzy. Trwają czynności 
zmierzające do zatrzy-
mania znanych policji 
sprawców pobicia.

Kwadrans po 21.00, poli-
cjanci sekcji ruchu drogo-
wego na ul. Kolbego zatrzy-
mali do kontroli samochód 
osobowy marki „Fiat Uno”, 
którym, w stanie nietrzeź-
wym i bez uprawnień, kie-
rował 18-letni mieszkaniec 
Jaworzna. Wynik badania 
na zawartość  
w wydychanym powietrzu 
to 1,2 promila.

Około godz. 20.30, na  
ul. Wojska Polskiego, 
24-letni jaworznianin, 
kierujący samochodem 
marki „Skoda Fabia”, naj-
prawdopodobniej  
w wyniku nadmiernej 
prędkości stracił panowa-
nie nad pojazdem i naje-
chał na tył zaparkowanego 
na poboczu samochodu 
marki „Opel Vectra”. W wy-
niku tego zdarzenia, 6-let-
ni mieszkaniec Mysłowic 
– siedzący w samochodzie 
„Opel”, doznał poważnych 
obrażeń i został przewie-
ziony przez Pogotowie 
Ratunkowe do Szpitala 
Miejskiego w Jaworznie, 
a następnie do Szpitala 
Specjalistycznego w Kato-
wicach Ligocie. Kierowca 
Skody był trzeźwy.

9 sierpnia
Kilka minut przed 11.00, 
na Rynku, kierujący 
samochodem osobowym 
marki „VW Vento”, na 
oznakowanym przejściu 
dla pieszych, potrącił pra-
widłowo przechodzącego 
przez jezdnię 72-letniego 
mężczyznę. W wyniku 
zdarzenia pieszy doznał 
wstrząsu mózgu i przeby-
wa na leczeniu w Szpitalu 
Miejskim w Jaworznie. 
Kierowca samochodu był 
trzeźwy.

10 sierpnia
Wieczorem, podczas 
interwencji w mieszka-
niu przy ul. Insurekcji 
Kościuszkowskiej, poli-
cjanci sekcji prewencji 
zatrzymali 44-letniego 
mieszkańca Jaworzna, 
który pobił 47-letniego 
jaworznianina. Pokrzyw-
dzony doznał złamania 
nosa, stłuczenia głowy 
oraz ogólnych potłuczeń 
całego ciała.

Na ul. Letniej, podczas 
interwencji, patrol 
policji zatrzymał męż-
czyznę, który używając 
słów powszechnie uwa-
żanych za obelżywe, 
znieważył interweniu-
jących funkcjonariuszy. 
Mieszkaniec Byczyny 
został odwieziony do 
izby wytrzeźwień.

Około godz. 21.00, na  
ul. Tetmajera policjanci 
drogówki zatrzymali do 
kontroli pojazd marki 
„Fiat 126 p”, którym,  
w stanie nietrzeźwym,  
i bez uprawnień kierowa-
ła 23-letnia mieszkanka 
Jaworzna. Wynik badania 
na zawartość alkoholu  
w wydychanym powietrzu 
- 1,4 promila. Kobieta 
trafiła do policyjnego 
aresztu.

Wyrazy głębokiego współczucia  
Pani Halinie Lewek  
z powodu śmierci 

Męża
składają koleżanki i koledzy z Urzędu 

Skarbowego w Jaworznie

Mojej ukochanej Urszuli. Długo 
czekałem owej godziny, aż wresz-
cie nadeszły Twoje urodziny. Więc 
chcę przed Tobą serce otworzyć  
i najlepsze życzenia Ci złożyć. Żyj 
długo w szczęściu i radości, nigdy 
nie zaznaj przykrości. I tylko sa-
mych pogodnych dni na urodziny 
życzy Ci Andrzej.

Z okazji imienin kochanej 
ma ł żonce Ma r t y nce – ż ycz ę 
Ci tego, co się szczęściem zo-
wie. Wszystkiego najlepszego, 
o czym głowa pomyśli, a czego 
dusza zapragnie. Krótko mówiąc 
– wszystkiego po trosze. Kochają-
cy na zawsze mąż Karol z dziećmi 
Mateuszem i Kingą.
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Z konferencji prasowej prezydenta

Nasze sprawy

Powstają nowe  
boiska i place zabaw

Konferencję prasową prowadził wiceprezydent Jacek Nowak

Bezrobocie w Jaworznie 
niższe niż w kraju

W ciągu siedmiu miesięcy tego 
roku, w porównaniu do 2007 r.  
w Jaworznie odnotowano spadek bez-
robocia o 1116 osób. Według stanu 
na koniec lipca 2008 r. liczba zareje-
strowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy wynosiła 3 257 osób. Stopa 
bezrobocia w mieście w czerwcu wy-
nosiła 9,4 proc. i była niższa od stopy 
bezrobocia w kraju o 0,2 proc.

– Na przestrzeni 7 miesięcy tego roku 
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie 
objął wsparciem w postaci różnych ak-
tywnych działań 2 270 osób –informuje 
Łukasz Moskal, kierownik działu Pro-
gramów Poradnictwa i Rozwoju Zawo-
dowego w Powiatowym Urzędzie Pracy. 
Na aktywizację osób bezrobotnych  
i poszukujących pracy jaworznicki 
PUP przeznaczy w bieżącym roku  
764.577 zł. – Ogółem w ramach dodatko-
wych pozyskanych środków na realizację 
programów zostanie zaktywizowanych  
1 049 osób – dodaje Moskal.

Rusza budowa „Orlika”
Jeszcze w tym roku zakończy się 

budowa trzech nowych boisk spor-
towych – w dzielnicach Pieczyska, 
Bory i Podwale. W sierpniu, w ramach 
projektu „Moje boisko – Orlik 2012” 
ruszy budowa ogólnodostępnego, bez-
płatnego kompleksu sportowego przy 
Gimnazjum nr 11. Powstaną tam dwa 
oświetlone boiska – piłkarskie oraz 
wielofunkcyjne. – Koszt inwestycji to 
niemal 1,8 mln zł. W ramach projektu 
„Moje boisko Orlik 2012” wystąpiliśmy 
z wnioskiem o dofinansowanie projektu 
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 
oraz Ministerstwa Finansów. Zakładana 
kwota dotacji to 666 tys zł – tłumaczy 
zastępca prezydenta Jacek Nowak.

W tym roku powstanie także boisko 
przy SP 14, zakończy się także rozbudowa 
boiska przy SP 16. Obok boiska po piłki 
nożnej i ręcznej powstanie kolejne – do 
koszykówki. Do końca sierpnia zakończą 
się prace związane z budową nowych 
placów zabaw w rejonie 13 przedszkoli.  
W tym roku miasto rozpocznie także 
prace nad koncepcją Ogródka Jordanow-
skiego, czyli placu zabaw o nieco więk-
szych wymiarach, zlokalizowanego przy 
ul. Matejki. Na modernizację i budowę 
nowych placów zabaw miasto zabezpie-
czyło w tym roku kwotę 380 tys zł.

Powołano likwidatora MPGK
5 sierpnia na zgromadzeniu wspól-

ników powołano likwidatora MPGK. 
Została nim Elżbieta Filipowska. Za-
daniem likwidatora jest zakończenie 
interesów bieżących spółki, ścią-
gnięcie wierzytelności, wypełnienie 

zobowiązań i upłynnienie majątku 
spółki. Proces likwidacji potrwa nie 
krócej niż 6 miesięcy.

Mimo likwidacji przedsiębiorstwa 
pracownicy MPGK mogą być spokoj-
ni. Jest duże prawdopodobieństwo, że 
zasadnicza większość osób znajdzie 
zatrudnienie w innych podmiotach go-
spodarczych, np. w MZD. Dla pozosta-
łych pracowników, którzy będą chcieli 
pozostać w branży administrowania 
wspólnotami, zostaną przygotowane 
preferencyjne warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Rusza budowa dróg 
do osiedla TBS

W ubiegłą środę dyrektor MZDiM 
oraz prezes MZD podpisali umowę na 
przebudowę nawierzchni ul. Szpitalnej 
i budowę dróg dojazdowych do osiedla 
TBS. To ostatnia inwestycja, związana 
z oddaniem do użytku bloków przy 
ul. Chełmońskiego. Inwestycja będzie 
kosztować 2,6 mln zł, zadanie ma zostać 
zrealizowane do końca listopada.

Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego

Od 1 sierpnia można składać 
wnioski o ustalenie prawa do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego. 
Nowe przepisy wprowadzają m.in. 
zmiany jeżeli chodzi o wiek upraw-
nionych, kwoty dochodu przypada-
jącego na członka rodziny i kwoty 
ustalonych alimentów. Osoby, które 
złożą wniosek w sierpniu otrzymają 
wypłatę świadczeń za październik 
w październiku. Natomiast osoby, 
które złożą wnioski od 1 września do 
31 października, świadczenia przy-
sługujące za miesiąc październik będą 
miały wypłacone do 30 listopada.

Więcej szczegółów w Referacie 
Spraw Alimentacyjnych w Wydziale 
Świadczeń Rodzinnych i Alimenta-
cyjnych przy ul. Północnej 9b, pod 
numerem tel. 618 17 90 oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego.

Stypendia szkolne
Wydział Edukacji, Kultury i Zdro-

wia Urzędu Miejskiego w Jaworz-
nie informuje, że istnieje możliwość 
ubiegania się o stypendium szkolne 
na rok szkolny 2008/2009.  Stypen-
dium szkolne może otrzymać uczeń 
oraz słuchacz, mieszkający na terenie 
miasta Jaworzna, którego dochód na 
jedną osobę w  rodzinie, w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku, 
nie przekracza 351,00 zł netto. Wnioski 
można składać do 15 września 2008 r.  
w Wydziale Edukacji, Kultury i Zdro-
wia, ul. Plac Górników 5, pokój 109.

opr. as

W tym miesiącu rozpoczną się pra-
ce w ramach inwestycji MPWiK-u, 
wartej 8 milionów złotych, pod 
nazwą „Kanał Wąwolnica Etap V”.  
W Borach powstanie nowa kanaliza-
cja sanitarna i deszczowa oraz zbu-
dowany będzie nowy rurociąg głów-
ny. Zakończenie prac planowane jest 
na czerwiec przyszłego roku.

Spośród 10 firm, które stanęły do 
przetargu, najkorzystniejsza okaza-
ła się oferta złożona przez „Insbud”  
z Tarnowa. W piątek, 8 sierpnia, 
został przekazany plac budowy. 
– Jest to duża inwestycja z zakresu 
porządkowania gospodarki wodno-
ściekowej na terenie miasta – mówi 
S ławomir Gr ucel z Miejsk iego 
Przedsiębiorst wa Wodociągów  
i Kanalizacji. – Stan techniczny ka-
nalizacji na tym terenie jest bardzo 
zły, z licznymi uszkodzeniami.

Prace rozpoczną się na pograni-
czu ulic Reja i Tetmajera w rejonie 
byłego wiaduktu i będą prowadzone 
ulicą Tetmajera w kierunku ulicy 
Byczyńskiej. Następnie ul. Niemce-
wicza do nowej trasy śródmiejskiej, 
pod którą, metoda bezwykopową, 
zostaną umieszczone kolektory, 
które otworzą w przyszłości możli-
wość dalszego kanalizowania miasta. 
Pod ul. Krakowską zostanie również 

MPWiK za 8 milionów wyremontuje sieć wodociągową  
i kanalizacyjną na Borach

Porządki  
z Wąwolnicą

Od 1 października po czterech 
latach przerwy działalność roz-
poczyna fundusz alimentacyjny. 
Wnioski o ustalenie do świadczeń 
z funduszu można składać już od 
1 sierpnia.

Z pomocy funduszu będą mogły 
korzystać osoby, które nie mogą wy-
egzekwować zasądzonych alimen-
tów. Jak informuje Gabriela Gruzan 
z Biura Promocji i Informacji UM, 
nowe przepisy wprowadzają kilka 
korzystnych zmian. Wypłacane 
kwoty będą w yższe niż dotych-
czas, wzrośnie również minimalna 
kwota dochodu, uprawniająca do 
świadczenia. Z pomocy funduszu 
mogą korzystać osoby, w rodzinach 
których dochód na osobę nie prze-
kracza 725 zł (do października było 
to 583 zł). Pomoc pieniężna będzie 
wynosić do 500 zł, do tej pory wy-
nosiła 170 zł.

Św iadczenia prz ys ług ują na 
dziecko do ukończenia 18 roku 
życia, albo do ukończenia 25 roku 
życia jeśli uczy się w szkole lub szko-
le wyższej. Dzieci powyżej 25 roku 
życia mają prawo do świadczenia 
bezterminowego pod warunkiem, 
że posiadają orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności. Aby 
uzyskać świadczenia z funduszu 
rodzic nie musi samotnie wychowy-
wać dziecka. Ze świadczenia może 

korzystać również ojciec lub matka, 
którzy ponownie zawarli związek 
małżeński.

Na wypłatę świadczeń w paź-
dzierniku mogą liczyć osoby, które 
złożą stosowne wnioski w sierpniu. 
Ci, którzy złożą wniosek między  
1 września a 31 października świad-

przebite połączenie Stacji Ratownic-
twa Górniczego do nowego kolektora.  
W sumie zbudowana zostanie ka-
nalizacja sanitarna o długości 1500 
metrów, deszczowa o długości 2100 
metrów i rurociąg główny długości 
1300 metrów.

Zbudowanie nowej kanalizacji 
deszczowej ma pozwolić na wła-
ściwe odwodnienie tego terenu,  
a kanalizacji sanitarnej na bez-
pieczne odprowadzanie ścieków 
do oczyszczalni. Dzięki wymianie 

odcinka starego, żeliwnego wodo-
ciągu, będzie można wyeliminować 
jego częste awarie.

Mieszkańcy okolicznych dzielnic 
muszą liczyć się z pewnymi niedogod-
nościami na tym terenie, przez okres 
trwania prac. – Projekt przewiduje, 
że prace będą przebiegały etapowo  
i będą prowadzone na krótkich odcin-
kach, tak że mieszkańcy, straż pożarna  
i pogotowie będą miały zapewnione 
dojazd do parceli – mówi Grucel.

p.Jamroz

Jesienią wchodzą w życie nowe, korzystniejsze przepisy  
dla uprawnionych do alimentów

Reaktywacja funduszu
czenia przysługujące za październik 
będą miały wypłacone do końca 
listopada. Wnioski można pobrać 
w Referacie Spraw Alimentacyjnych 
przy ul. Północnej 9b, i ze strony 
internetowej Urzędu Miejskiego 
(www.jaworzno.pl)

(as)

W Jaworznie ponad 500 dzieci z klas 
0 – 3 w roku szkolnym 2008/2009 
będzie objętych dofinansowaniem 
zakupu podręczników szkolnych. 
Refundację zakłada ogłoszony przez 
minister edukacji rządowy program 
pomocy uczniom.

Pomoc ą mają  z os t ać  obję c i 
uczniowie z klas I – III szkół pod-
stawowych i zerówek pochodzący z 
rodzin, w których dochód na osobę 
nie przekracza 351 zł. W programie, 
który obecnie jest w fazie porozu-
mień międzyresortowych i wymaga 
jeszcze zatwierdzenia przez rząd 
przyjęto, że zwrot kosztów zakupu 
wyniesie nie więcej niż 70 zł dla 
sześciolatków, 130 dla uczniów klas 
pierwszych, 150 klas drugich, 170 

Resort edukacji chce dofinansować zakup 
podręczników dla dzieci z najuboższych rodzin

Będą dopłaty do książek
klas trzecich. Warunkiem zwrotu 
kosztów będzie przedstawienie 
dyrektorowi szkoły dowodu zaku-
pu podręczników. – Rodzic będzie 
musiał kupić książki ze swoich pie-
niędzy i wziąć fakturę. Może to być 
również faktura zbiorowa z imienną 
listą rodziców – wyjaśnia Mariusz 
Jachta z Wydziału Edukacji, Kul-
tury i Zdrowia Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie.

Wedle danych z czerwca br.  
w Jaworznie z pomocy mogłoby sko-
rzystać 125 uczniów zerówki, 149 
uczniów klas I, 142 uczniów klas II  
i 119 dzieci uczących się w klasach III. 
– Na pewno wystarczy pieniędzy dla 
wszystkich – zapewnia M. Jachta.

(as)

Kiepski stan Wąwolnicy już wielokrotnie dał się we znaki 
mieszkańcom Starej Huty podczas ulewnych deszczów
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Punktem owianym wątpliwą sławą 
był do niedawna początkowy od-
cinek ulicy Orląt Lwowskich. Wy-
dawało się, że po wycince drzew 
w tym rejonie problem zniknie. 
Tymczasem panie uprawiające 
najstarszy zawód świata, jak przy-
jęło się o nim mówić, znalazły 
nową lokalizację.

Odcinek drogi od osiedla Azot 
przez Osiedle Awaryjne w kierunku 
Osiedla Stałego to teraz miejsce czę-
ściej niż zwykle odwiedzane przez 
patrole Komendy Miejskiej Policji 
w Jaworznie. Jak podkreśla Zbi-
gniew Jaromin, sprawa stojących 
tam prostytutek znana mu jest od 
miesiąca. W tej kwestii zlecił także, 
aby tak często, jak to tylko możli-
we, funkcjonariusze kontrolowali 
tę część miasta. – To miejsce jest 
dla nas miejscem niebezpiecznym. 

Zniknęły z Łubowca, pojawiły się na Martyniaków. I, jak się okazuje, stoją tam legalnie

Perełki jaworznickich dróg

Pojawiają się tam różne samocho-
dy, czy osoby dla policji podejrzane 
– tłumaczy komendant.

Inne zdanie mają w tej sprawie już 
same prostytutki. Podczas rozmo-
wy z jedną z nich, dziennikarz Ctv 
zauważył odjeżdżający nieoznako-
wany samochód policyjny. Kobieta 
przyznała, że mundurowi pojawiają 
się tu bardzo często i zdarza się, że 
sami korzystają z jej usług. Natych-
miast po zapoznaniu się z mate-
riałem, zarówno rzecznik prasowy 
Tomasz Obarski, jak i Komendant 
KM zaprzeczyli takim informacjom, 
uznając je za nieprawdziwe. – Wszel-
kie informacje przekazane przez te 
panie są mało wiarygodne. Same 
nierzadko próbują prowokować lub 
zatrzymywać przejeżdżające patrole 
– odpowiada Jaromin.

Wydaje się, że usunięcie młodych 
prostytutek z drogi nie będzie takie 
łatwe. Sam komendant przyznaje, że 
to, co na dzień dzisiejszy obserwują 
kierowcy, to kobiety stojące przy 
drodze. Nie ma przepisu, który by 
im tego zabraniał. – W kraju demo-
kratycznym stanie przy drodze, o ile 
nie powoduje zagrożenia drogowego, 
nie jest zabronione – wyjaśnia Ko-
mendant Jaromin.

Prostytucja w Polsce nie jest ka-
ralna, Kodeks Karny nie przewiduje 
żadnej kary za uprawianie nierządu. 

– Czyny zagrożone z artykułu 204 
KK to stręczycielstwo, czyli nakła-
nianie do prostytucji, kuplerstwo, 

czyli ułatwianie i sutenerstwo, czyli 
ochrona – wyjaśnia przepisy Tomasz 
Obarski, rzecznik prasowy KMP  
w Jaworznie. Czyny te zagrożone są 
karą pozbawienia wolności od roku 
do 3 lat, ich wysokość automatycz-
nie wzrasta, jeżeli sutener, stręczy-
ciel bądź kupler czerpią korzyści  
z  prostytucji osób nieletnich po-
niżej 18 roku życia. Za to grozi im 
kara od roku do 10 lat pozbawienia 
wolności. Ponadto za kontakty sek-
sualne z osobą poniżej 15 roku życia 
KK przewiduje karę od 2 do 12 lat 
pozbawienia wolności. 

Jedynym na tę chwilę wyjściem 
wydaje się dla policji karanie sto-
jących przy drodze kobiet za inne 
czynności, np. zaśmiecanie czy 
stwarzanie zagrożenia drogowego 
oraz pożarowego przez wyrzucanie 
niedopałków papierosów. Wydaje 
się jednak, że same dobrowolnie 
z tak „dochodowego” źródła nie 
zrezygnują. – Na miesiąc zarabia-
my ok. 5, 6 tys. zł – chwali się jedna 
z nich.

Co skłania wiele młodych kobiet 
do wyjścia na ulicę? – W 60% przy-
padków jest to sytuacja materialna 
i chęć większego zarobku – wyja-
śnia Barbara Obertyn, dyrektorka 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
Powodem, dla którego 18-letnia 
prosty tutka z Tarnowskich Gór 

zdecydowała się na taką formę 
zarobku, są łatwe pieniądze oraz 
sytuacja domowa. I, jak deklaruje,  
w czasie roku szkolnego nie zamie-
rza wcale z niego rezygnować. „Pra-
cować” będzie po zajęciach.

Dyrektorka ośrodka ostrzega 
przed poważnymi, zarówno psy-
chicznymi jak i fizycznymi zagro-
żeniami, związanymi z uprawianiem 
prostytucji. To nie tylko choroby 
weneryczne, AIDS czy pobicia przez 
agresywnych klientów, to również 
trwały uraz psychiczny, często na 
całe życie. Dla wszystkich dziewczyn, 
które wyrażą chęć zmiany swojego 
sposobu życia, Barbara Obertyn 
obiecuje pomoc, do ośrodka można 
się zgłaszać nawet anonimowo. Po-
moc w takim przypadku jest indy-
widualna, uzależniona od potrzeb 
konkretnej osoby.

Dopóty młode kobiety same nie 
zdecydują się na wyciągnięcie ręki 
po pomoc, policja dalej będzie mu-

siała szukać sposobów na usunięcie 
ich z drogi. Wszystkich zaintere-
sowanych tematem zapraszamy do 

dyskusji na stronie jaworznickiego 
portalu społecznościowego: jaw.pl.

paulina KarbowniK

Usługi przy drodze wiążą się z ryzykiem zarażenia wirusem HIV

Dziewczyna w trakcie rozmowy 
z kierowcą

Swoimi wdziękami próbują zdobyć klientów

W Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Jaworznie od 
1 września tego roku 
będzie można uczyć się 
w nowej klasie LO, która 
powstała w odpowiedzi 
na duże zainteresowanie 
gimnazjalistów 
zagadnieniami 
pedagogiki, psychologii  
i socjologii.

Tradycyjne przedmioty o roz-
szerzonym poziomie kształcenia 
nie wyczerpują w pełni aktualnych 
potrzeb młodzieży. Szybko po-
stępujące zmiany w naszym kraju 
powodują, że znaczny procent mło-
dych ludzi wcześniej zaczyna się 

Nowa oferta edukacyjna
zastanawiać nad wyborem swojej 
drogi życiowej i oczekuje pierw-
szych przejawów „specjalizacji za-
wodowej” swojego kształcenia już 
podczas nauki w szkole średniej.

Nowa oferta edukacyjna  
ZSP nr 2 obejmuje:

q elementy pedagogiki i psycho-
logii, które nauczane będą jako 
oddzielne przedmioty,

q zagadnienia z socjologii ujęte  
w pla nie naucza nia w ied z y  
o społeczeństwie,

q naukę języka polskiego, języka 
angielskiego i wiedzy o społe-
czeństwie na poziomie rozsze-
rzonym,

q zajęcia prowadzone w placów-
kach kształcących przyszłych 
nauczycieli, placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych.

Niewątpliwie nauka w tej klasie 
ułatwi młodym ludziom wstęp na 

wyższe uczelnie humanistyczne, 
wyposaży ich w poglądową wiedzę 
na temat zagadnień związanych  
z  przyszłą pracą, ułatwi wejście na 
atrakcyjny rynek pracy. Absolwent 
będzie posiadał umiejętności ro-
zumienia, przewidywania i oceny 
zachowań człowieka, będzie po-
trafił zrozumieć i zinterpretować 
różnego rodzaju zjawiska społeczne 
i pedagogiczne, co stanowi pod-
stawę niezwykle prężnego i wciąż 
rozwijającego się na naszym rynku 
pracy działu, związanego z oceną 
pracownika, planowaniem rozwoju 
zawodowego, doradztwem perso-
nalnym.
Absolwenci gimnazjum, którzy 
jeszcze nie wybrali szkoły śred-
niej lub są zainteresowani ofertą 
edukacyjną IV LO, mogą składać 
podania w sekretariacie ZSP nr 2 
przy ul. Inwalidów Wojennych 16 
w Jaworznie.

(iw)
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Zakłady usługowe
meChAnIkA POJAZdOWA nAPrAWA AGd nAPrAWA rtV remOntOWO-BUdOWLAne LPG Inne USŁUGI

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

938/d/08

Towary z zajęć komorniczych 
komputery, sprzęt RTV i AGD, tel. komórkowe, audio – wieże, 

sprzęt samochodowy, elektronarzędzia
Jaworzno ul. Paderewskiego 8 

tel./fax 032/ 752 15 08, 032/ 752 19 22

948/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

954/d/08

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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Reklama 
w telewizji 

już od 300 zł netto
tel. 032 751 91 30

ogłoszenie własne

898/d/08

Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”
Zaprasza na kursy prawa 

jazdy 
18.08. i 08.09.08. 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

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

970/d/08

969/D/08

968/D/08

Hurtownia kosmetyków w Jaworznie 
zatrudni 

osoby na stanowisko: magazynier – system zmianowy

Wymagania: prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność

Swoje oferty CV prosimy składać na adres 
e-mail: plushurt@pro.onet.pl 

lub osobiście Jaworzno ul. Herbowa 16a w godzinach 8.00-16.00
953/d/08

Centrum Edukacji 
i Doradztwa „Myśl”

- masz problem z matematyką, fizyką czy 
chemią?

- Chcesz nauczyć się angielskiego, niemiec-
kiego czy włoskiego?

- Potrzebujesz pomocy przy napisaniu 
pracy, stworzeniu programu komputero-
wego, przetłumaczeniu tekstu?

- Może masz problem z innym przedmiotem?
Jeśli tak dzwoń!!! 0 609 676 191

964/d/08

974/d/08

Sprzedam 
lub wydzierżawię 
KIOSK PRASOWY 

przy hotelu „Brojan”

Tel. 502 32 06 77

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
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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.

Uwaga w środę 13 sierpnia mec. Marek Niechwiej nie przyjmuje

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

Dlaczego zabiła?

Czarna skałka

Służebność 
drogi koniecznej (cz. II)

Kodeks stanowi – na podstawie ART. 
145, PAR. 3  K. C. – że „przeprowadze-
nie drogi koniecznej powinno uwzględ-
niać interes społeczno-gospodarczy”.  
A zatem nikt nie ma prawa bez zgody 
właściciela korzystać bezumownie  
i – co za tym idzie – bezpłatnie z cudze-
go gruntu. W tym przypadku, jako że 
nieruchomość musi mieć odpowiedni 
dostęp do drogi publicznej sąd usta-
nowi taką służebność odpłatnie. Jest 
to wówczas tzw. „służebność grunto-
wa” (na podstawie ART. 285, PAR. 1 
Oraz 2 K. C.), to znaczy, że będzie ona 
przysługiwała każdoczesnemu  właści-
cielowi gruntu. Jeżeli prawo własności 
zostanie zbyte na korzyść kogoś innego 
– np. w formie darowizny albo sprze-
daży – to każdy następny właściciel ma 
prawo korzystać z tejże służebności, 
która obciąża sąsiednią nieruchomość 
– jednakże z racji tego korzystania 
powinien uiszczać opłatę. Gdyby 
przez okres dziesięciu lat właściciel 
nie wykonywał on swojej służebności 

Brzozy na skałkach

Siedemnastoletnia uczennica ogól-
niaka dwoma ciosami noża zabiła 
starszego o dziewięć lat mężczyznę. 
Zabiła w swoim mieszkaniu. Dwa 
pchnięcia w klatkę piersiową oka-
zały się śmiertelne. Chwilę później 
dziewczyna zadzwoniła do ojca, ten 
po pogotowie. Taką wersję zdarzeń 
usłyszała policja.

Licealistka zabiła mężczyznę, któ-
rego sama wpuściła do domu. Czy 
chwyciła za nóż w obronie własnej?

– To był bardzo spokojny blok. 
Tu nawet głośnych imprez nie było. 
Ale co się stało? – pyta jeden z sąsia-
dów na widok wozu pogrzebowego.  
W drzwiach klatki schodowej dwóch 
mężczyzn wynosi na noszach ciało  
w beżowym worku. Na piętrze poli-
cjanci w cywilu.

– Zabili kogoś? Niemożliwe... Na 
pierwszym piętrze? – pyta wyraźnie 
zaskoczony mężczyzna z innej klatki. 
– Dziewczyna zabiła? To jakaś bujda. 
Znam ją z widzenia, ale ona jest spo-
kojna, grzeczna! Dyrektor szkoły, do 
której chodziła dziewczyna też jest 
zaskoczony.

– Rzeczywiście dzisiaj nie było jej 
na pierwszych dwóch lekcjach. Czy 
na pozostałych trzech była, nie wiem 
– przegląda dziennik. – Ale to niemoż-
liwe, żeby zabiła. Ona nie sprawiała 
kłopotów, nie słyszałem o żadnych jej 
problemach, uczyła się dobrze...Dyrek-
tor zaznacza, że mówi o niej dobrze, bo 
taka była, a nie dlatego, że chce bronić 
wychowankę.

– Znam większość uczniów, wi-
dywałem ją, wiem, jak wygląda. Nie 
wierzę! To nie mogła być ona! Jezus 
Maria! – dyrektor jest wzburzony. 

– Przecież gdyby coś było, to bym wie-
dział, bo szczególne przypadki zawsze 
trafiają do mnie. A ona była w jednej z 
lepszych klas...

Dramat wydarzył się przed połu-
dniem. W domu była ona i ten męż-
czyzna. Znali się. On mieszkał na tym 
samym osiedlu. Ludzie różnie mówią 
o tej znajomości. Jedni, że byli parą, 
a ona nie chciała już z nim chodzić. 
Inni, że nachodził dziewczynę od roku. 
– Nawet koleżanki z jej klasy to wiedzą 
– mówi  jedna z kobiet. – Porządna 
dziewczyna, bardziej do nauki niż 
rozrywki, może nawet odrobinę skryta 
– opowiada młoda kobieta, której sio-
stra uczy się z siedemnastolatką. – On 
był stąd, z bloku kilka ulic dalej. Sama 
widziałam, jakieś dwa miesiące temu, 
policjantów pod jego drzwiami! Miał 
jakieś sprawy...

Siedemnastolatka w swoim miesz-
kaniu spotkała się z 26-letnim Pawłem. 
Odbyli stosunek. Beata wyjaśniała, że 
go nie chciała. Mówiła o tym mężczyź-
nie. Ale tylko na słownym sprzeciwie 
się skończyło. Inaczej się nie broniła. 
Paweł domagał się następnego współ-
życia. I wtedy siedemnastolatka nie 
wytrzymała. Wzięła z szafki nóż, któ-
rym wcześniej kroiła ciasto. Wbiła go 
w klatkę piersiową mężczyzny. Paweł 
nawet nie miał możliwości obrony. 
Zadała mu też drugi cios, w plecy. 
Później nawet o tym nie pamiętała. 
Jednak pierwszy wystarczył, by zabić. 
Kiedy dotarło do niej, co zrobiła, za-
częła sprzątać, przenosiła ciało, prała. 
Zadzwoniła do ojca.

– W tej sprawie najtrudniejsze było 
ustalenie motywu zbrodni – przyznaje 
prokurator.

Okazało się, że właściwie powodem 
dramatu stała się miłość. – Nieszczęśli-
wa, niszcząca, toksyczna miłość – mówi 
prokurator. Bo Paweł był chłopakiem 
Beaty. Na początku w związku ukła-
dało się bardzo dobrze. Beata była 
zafascynowana swoim partnerem. Ale 
z czasem dotarło do niej, że nie ma 
dla nich przyszłości. Zdecydowała, że 
musi zerwać tę znajomość. 

Jednak nie potrafiła tego zrobić de-
finitywnie. Sprawy nie ułatwiał Paweł, 
który nie chciał rozstania. Bywało, że 
jej groził. Nawet kiedyś w napadzie 
złości wbił nóż w futrynę drzwi tuż 
obok jej głowy. Poza tym Paweł zaczął 
niemal osaczać dziewczynę. Pojawiał 
się w różnych miejscach, tam gdzie  
i ona. Beata, mimo że chciała roz-
stania, wciąż utrzymywała kontakt  
z mężczyzną. Nawet umawiali się ra-
zem na bieganie, spotykali się w domu. 
Jednak to bardzo męczyło siedemna-
stolatkę. Żyła w stresie. Nie umiała 
rozwiązać tego problemu.

– Nie zrobiła nic, by to definitywnie 
przerwać – tłumaczy prokurator.

I właśnie tego dnia psychika Beaty 
nie wytrzymała nagromadzonego 
napięcia. Eksplodowały złe emocje. 
Nie potrafiła ich opanować. I zabiła 
swojego chłopaka. Beata przyznała 
się do zabójstwa Pawła. Została skie-
rowana na badania psychiatryczne. 
Biegli po obserwacji doszli do wnio-
sku, że siedemnastolatka działała  
w afekcie. Prokuratura oskarżyła Be-
atę B. właśnie o zabójstwo w afekcie. 
A taki zarzut zdarza się niezwykle 
rzadko. Grozi za to od roku do 10 lat 
więzienia.

pitawal

– na podstawie ART. 293, PAR. 1 K. C. 
służebność gruntowa wygasa. Oczywi-
ście gdyby się okazało, że np. służebność 
nie jest już konieczna, to znaczy nie 
służy właściwemu wykonywaniu prawa 
własności przez właściciela tzw. gruntu 
władnącego (to znaczy, że aby korzystać 
ze swojej nieruchomości w konkretny 
właściciel nie ma już niezbędnej po-
trzeby przejeżdżać przez ten konkretny 
fragment służebności drogi koniecznej 
– to wówczas można znieść służebność 
(np. ktoś nabył sąsiednią nieruchomość, 

dla której dostęp do drogi publicz-
nej jest już uprzednio ustanowiony). 
Nie jest jednakże możliwa sytuacja,  
w której ktoś bezumownie korzysta  
z cudzego gruntu, chyba że formalnie 
właściciel wyrazi na to swoją zgodę. 
Uwaga: jeżeli właściciel przez dłuższy 
okres czasu toleruje taki stan faktyczny 
– to również powstaje domniemanie, 
że wyraża na to swoją osobistą zgodę 
(ponieważ nie sprzeciwia się temu, nie 
wzywa do zaprzestania, nie występuje  
do sądu, etc.).

Wapniówka, ku uciesze syndyka  
i jak mniemam szczęśliwego na-
bywcy, została sprzedana. Nabywca 
ma zamiar poszanować niezwykłe 
walory przyrodnicze tego miejsca, 
ale czy mu się to uda nie wiadomo. 
Podobno poszanowanie walorów 
przyrodniczych tego terenu było 
jednym z warunków dla tych, którzy 
przystąpili do przetargu. Miejsce to 
wielokrotnie opisywałem na łamach 
„Ct” i dlatego teraz kilka słów o jed-
nej z osobliwości tego terenu. Czym 
są czarne skałki?

Czarne skałki
Wapniówka to po prostu stare osad-

niki, gdzie w obwałowaniach usypa-
nych z materiału uzyskanego z hałdy po 

pierwszej kopalni węgla kamiennego w 
Polce, a która jak wiadomo powstała w 
Szczakowej. Mamy tu zatem do czynie-
nia z dwoma, wypełnionymi po brzegi 
misami przedzielonymi wąską dróżką. 
Już takie ukształtowanie terenu stwa-
rza poważne trudności do budowy tu 
czegokolwiek. Kolejną przeszkodą jest 
podłoże, którego w żaden sposób nie 
można nazwać skałą. A przecież, jeśli 
chcemy stworzyć coś trwałego to tylko 
takich miejsc powinniśmy poszukiwać 
pod inwestycje. 

Prawdę powiedziawszy, gdyby in-
westor chciał sobie ułatwić życie i wy-
równać teren przez rozplantowanie, 

to należałoby mu tego kategorycznie 
zabronić. Co prawda odpady tutejsze 
nie są zapewne zbyt szkodliwe, skoro tu 
i ówdzie nawet mrówki wykorzystują je 
na swoje budowle, ale nie po to zostały 
tutaj złożone, aby teraz je beztrosko 
spławić Kozim Brodem do Przemszy.

Poza wspomnianymi odpadami 
trafiły tutaj również różnej wielkości 
grudy szlaki. Jest to podłoże porowate 
o strukturze przypominającej lawę 

wulkaniczną. Prawdę powiedziawszy, 
mały kawałek tutejszej szlaki trzymamy 
w ogrodzie w Chrzanowie, pokazując 
jego zadziwiające podobieństwo do law 
melafirowych z Regulic. Na świeżym 
przełamie widać, że szlaka jest czerwo-
na, zaś poddana procesom wietrzenia 
czernieje i tym wyraźnie różni się od 
law, które zachowują się odwrotnie.

Spontaniczna rekultywacja
Te – powiedzmy – skałki znaj-

dują się w drzewostanie brzozowym 
liczącym sobie co najmniej 20 lat. 
Oczywiście nikt tam tych drzew nie 
sadził. To po prostu siły desantowe lasu 
zdobyły kolejny przyczółek. Ponieważ 
ta okolica nader często pada ofiarą 
piromanów, kora drzew jest wyraźnie 
zgrubiała u podstawy. Swoją drogą 
podobnie zabezpieczają się drzewa  
w krainach, gdzie pożary są niemalże 
na porządku dziennym. 

Na powierzchni skałek, jako jeden  
z etapów procesów glebotwórczych poja-
wiły się mchy i porosty. Porosty są tutaj  
w co najmniej dwu gatunkach. Szary 
proch to misecznica proszkowana,  
a bardziej okazałe owocniki to chrobotek 
szydlasty. Plecha tego gatunku składa 
się drobnych łuseczek i podecjów, to te 
wysokie struktury, które mogą być roż-
kowate, szydłowate a nawet wąskokie-
liszkowate. Zasadniczo jest to gatunek 
pospolity na terenie naszego kraju, ale  
z racji nietypowego podłoża zasługuje na 

uwagę. Zazwyczaj preferuje murszejące 
drewno, podstawy pni drzew, piaszczy-
stą ziemię oraz towarzystwo mchów. 

W szczelinach skałek pojawia się 
driakiew żółtawa. Poznamy ją jak 
sama nazwa wskazuje po bladożół-
tych kwiatach skupionych w prawie 
koszyczki. Jej liście są pierzastodziel-
ne o niemalże nitkowatych łatkach. 
Większe powierzchnie porastają ko-
strzewy oraz macierzanki. W jednym 
miejscu wyrosła nawet kruszyna po-
spolita. Ciekawe, co by się stało, gdyby 
i to miejsce postawiono w spokoju.

Czarne skałki

Chrobotek szydlasty
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RADIA CB

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

czynne od 9.00 do 17.00
soboty do 9.00 do 13.00

943/d/08

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

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

Reklama w telewizji 
CTv Jaworzno

już od 300 zł netto

Dzwoń! 
tel. 751 91 30

Ogłoszenie własne

SALON FRYZJERSKI SILWER

Wykonujemy wszelkie zabiegi fryzjerskie.
Gwarantujemy wysoką jakość 
świadczonych usług. 

Pracujemy na kosmetykach firmy

45/07

W każdy wtorek i czwartek 
10% rabatu 

na wszystkie zabiegi

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

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

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

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

Trwa nabór na kursy: 

INSTRUKTORA NAUKI JAZDY,
UPRAWNIENIA SEP do 1 kV, 
KURS HDS
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Sekcja 
koszykówki 
mężczyzn 
MCKiS

Rusza 
Mundialito

czytaj na str. 12

Skromnie, lecz 
pewnie

W dniach 2-3 sierpnia 2008 
roku odbyła się IV runda  
z cyklu Pucharu Śląska  
w trialu samochodowym. 
Zawody rozegrano na byłym 
poligonie wojskowym w 
Orechowie pod Brnem. 
W imprezie udział wzięło 
trzech zawodników 
Automobilklubu Jawor. 
Artur Kuźma wraz  
z Arkadiuszem Ciołczykiem 
startowali samochodem 
Suzuki Samurai. Natomiast 
Jerzy Świerz pilotował 
bielskiego kierowcę 
Tomasza Sernickiego.

I tym razem nie zawiedli nasi fawo-
ryci. Załoga Kuźma/Ciołczyk od po-
czątku prezentowała doskonały poziom 
i po pierwszym dniu zawodów zajmo-
wała trzecie miejsce. Również całkiem 
nieźle jechała bielsko-jaworznicka za-
łoga w żółtym Daihatsu. Po pierwszym 
dniu zajmowała siódme miejsce.

Na drugi dzień obie załogi postawiły 
sobie za cel walkę o wyższe lokaty. Choć 
zadanie mieli utrudnione, bo na ten 
dzień zaplanowano jedynie dwie próby, 
to od początku jechali z pełną koncen-
tracją. Próby okazały się niezwykle 
wymagające, przez co wiele załóg albo 

nie radziło sobie z ukończeniem ich w 
wyznaczonym limicie czasu albo ich 
samochody nie wytrzymywały mor-
derczej walki z podjazdami.

Jednak dla skoncentrowanego Artu-
ra Kuźmy problemy innych załóg zdawa-
ły się nie istnieć. Dzięki rozważnej i pre-
cyzyjnej jeździe jako jeden z nielicznych 
był w stanie ukończyć wszystkie próby, 
co przy pechu rywali dało mu awans na 
najwyższy stopień podium.

Mniej szczęścia dopisało Tomaszowi 
Sernickiemu oraz Jerzemu Świerzowi. 
Choć jechali również bardzo dobrze, na 
ostatniej próbie zawodów w samocho-
dzie ukręciła się półoś, co uniemożli-
wiło ukończenie próby oraz kosztowało 
ich sporą stratę w klasyfikacji zawodów. 
Mimo to nieznacznie poprawili swoje 
wyniki i ostatecznie ukończyli zawody 
na szóstym miejscu.

Naszym zawodnikom gratulujemy 
ukończenia zawodów oraz bardzo do-
brych wyników.

Jaworznianie 
wygrali w Brnie

Arkadiusz Kuźma wraz z Arkadiuszem Ciołczykiem musieli pokonać takie przeszkody, by wygrać w Brnie

Artur Kuźma i Arkadiusz 
Ciołczyk na najwyższym 
stopniu podium

Minimum 10 zwycięstw – takie 
zadanie przed trenerem Andrzejem 
Sermakiem i zawodnikami postawił 
zarząd Szczakowianki. Zawodnicy 
„Szczaksy” od razu wzięli się do 
roboty i już w pierwszym meczu 
na piątoligowych frontach odnieśli 
zwycięstwo.

Biednemu 
sędzia w oczy 
gwiżdże
Ciężkowianka po wszystkich 
ubytkach kadrowych z pewnością 
nie była faworytem sobotniego 
pojedynku z Unią Dabrowa 
Górnicza. Porażka jakiej doznali 
podopieczni Marka Musiała na 
pewno nie byłaby tak bolesna, 
gdyby decydowały o niej tylko  
i wyłącznie sportowe względy.  
A tak w Dąbrowie Górniczej  
nie było.

Bo Żarki 
trenowały
W ostatniej chwili prezes Victorii 
Bogdan Wojciechowski zgłosił 
zespół Victorii Jaworzno do 
rozgrywek. Drużynę objął stary 
nowy trener Janusz Maślanka i 
zdołał przeprowadzić raptem kilka 
treningów, oraz rozegrać sparing 
z Górnikiem Brzeszcze, wygrany 
przez Vicię 2:0 po dwóch bramkach 
Piotra Wartały.

czytaj na str. 14

Tak ma wyglądać ten sezon! 
Drużyna Zgody Byczyny absolutnie 
zniszczyła swojego sobotniego 
rywala, wygrywając z LKS Wysoką 
różnicą siedmiu bramek! 

Na razie 
liderem

czytaj na str. 13

Wszystkich chętnych zapraszamy, 
zarówno zawodników jak i kibiców do 
wzięcia udziału w V Rundzie Pucharu 
Śląska, która odbędzie się w Jaworznie 
pod nazwą 4x4TRIAL – Jaworzno. 
Organizatorem tych zawodów jest 
Automobilklub Jawor, a patronat nad 
zawodami objął Prezydent Miasta 
Jaworzna. Na zawodników i kibiców 
czekają dodatkowe atrakcje, między 
innymi konkurs fotograficzny, wy-
stawa samochodów terenowych, pole 
paintballowe i wiele innych. Więcej 
szczegółów na stronie 24 oraz na 
www.4x4trial.pl.

iw.

Już w najbliższą sobotę o godzinie 
9 rano, rusza kolejna edycja 
Mundialito – czyli nieoficjalnych 
mistrzostw Jaworzna w piłce 
nożnej plażowej. W turnieju 
wystąpi 16 drużyn, które jak 
zawsze nastawią się nie tylko na 
zwycięstwo, ale przede wszystkim 
na świetną zabawę. Zapraszamy 
wszystkich w sobotę o godzinie 
9.00, na obserwowanie piłkarsko 
- plażowych zmagań zawodników.

K.repeć

Victoria w necie

Victoria Jaworzno znowu ma 
sprawną stronę internetową klubu. 
Kibice drużyny, która w ostatnim 
czasie przeżywa ogromne problemy, 
w trudnych chwilach pokazują, 
że wspierają swoich pupilów. Na 
stronie pod adresem www.victoria.
jaworzno.pl znajdziemy relacje z 
spotkań piłkarskich, fotogalerie, 
wyniki całej IV ligi i oczywiście porcje 
wiadomości związanych z klubem. 
Zapraszamy do odwiedzenia 
serwisu.

K.repeć

Kibice 
uhonorowali 
działaczy
Przy okazji pierwszego meczu  
w V lidze, fanklub kibica postanowił 
uhonorować klubowym szalikiem 
i symboliczną nagrodą działaczy, 
którzy przyczynili się do awansu 
Szczakowianki do wyższej klasy 
rozgrywkowej i nadal działają na 

rzecz odbudowy jaworznickiej 
piłki nożnej. Nie pozostaje nam nic 
innego jak tylko wyrazić zdumienie 
takim zachowaniem i pogratulować 
inicjatywy kibicom jaworznickiego 
klubu.

K.repećTatry 8x8 w terenie
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KOSZyKóWKA

Sekcja koszykówki mężczyzn MCKiS

JUNIORZy: górny rząd – od lewej: kierownik drużyny Paweł Wróbel, Dominik Konieczny, Paweł Izmajłow, Filip Dudek, Krzysztof 
Odrzywołek, Michał Leś, Dawid Dubiel, trener Krzysztof Zapała. Dolny rząd – od lewej: Adrian Warchoł, Krzysztof Grygiel, Piotr 
Mamcarz, Marcin Król, Cezary Szczawiński, Sebastian Radziszewski

MŁODZICy STARSI: górny rząd – od lewej: Paweł Czyżykiewicz, Longin Wasiel, Michał Mazur, Marcin Jędros, Dawid Starzec, trener Maciej 
Golec. Dolny rząd – od lewej: Marcin Salin, Kamil Durlak, Paweł Baszak, Piotr Socha

Przyszedł czas na podsumowanie sezo-
nu ligowego w wykonaniu zawodników 
sekcji koszykówki. W zakończonym 
sezonie 2007/2008 zawodnicy MCKiS  
w Jaworznie reprezentowali Jaworzno 
w rozgrywkach młodzieżowych oraz 
na szczeblu centralnym. Drużyny: 
młodzików, młodzików starszych 
i juniorów, występowały pod egi-
dą Śląskiego Związku Koszykówki, 
natomiast II liga grała w rozgryw-
kach Polskiego Związku Koszykówki.  
W tym numerze podsumowujemy wy-
niki młodzików starszych i juniorów.

Młodzicy starsi
Drużyna Młodzików Starszych 

MCKiS Jaworzno, trenowana przez 
Macieja Golca, zakończyła rozgrywki 
ligowe na 15. miejscu. W eliminacjach 
drużyna z Jaworzna zdobyła 5. miejsce 
w swojej grupie. Wynik ten spowodował, 
iż drużyna MCKiS rozgrywki finało-
we rozgrywała w słabszej grupie – B.  
W fazie finałowej koszykarze z Jaworzna 
zwyciężył w 7 meczach z 12 rozegranych 
co pozwoliło na zajęcie 6. miejsca. Miej-
sce jakie zajęła nasza drużyna, wśród 
19 drużyn biorących udział w rozgryw-
kach ligowych Młodzików Starszych, 
jest miejscem przyzwoitym. Krótki staż 
treningowy oraz kontuzje kluczowych 
zawodników przyczyniły się do osią-
gnięcia takiego właśnie wyniku. Jednak 
postawa młodych koszykarzy pozwala 
z optymizmem patrzeć w przyszłość. 
W sezonie ligowym 2007/2008 wyróż-
niającym się zawodnikiem był Dawid 
Starzec, który po powrocie po kontuzji 
pod koniec rozgrywek eliminacyjnych  
stał się podporą drużyny.

Drużynę Młodzików Starszych  
w rozgrywkach ligowych reprezentowali 
Baszak Paweł, Baszak Piotr, Brynczka 
Maciej, Czyżykiewicz Paweł, Durlak Ka-
mil, Helbin Piotr, Jędros Marcin, Mazur 
Michał, Salin Marcin, Skórkiewicz Da-
wid, Socha Piotr, Starzec Dawid, Wasiel 
Longin, Wrochniak Patryk. 

Juniorzy
Kolejną drużyną, która reprezento-

wała Jaworzno byli Juniorzy trenowani 
przez Krzysztofa Zapałę. Do rywali-
zacji zgłosiło się 14 zespołów w tym 
koszykarze MCKiS. Prawdopodobnie 
byliśmy najmłodszym zespołem ligi  
w sezonie 2007/2008.

Podstawowym założeniem było  
„ogrywanie” młodszego zespołu celem 
zdobycia przez niego doświadczenia, 
które powinno zaprocentować w następ-
nym sezonie. W kilku spotkaniach do 
drużyny dołączył Paweł Kurzawa, który 
na co dzień trenuje w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego Polskiego Związku Koszy-
kówki we Wrocławiu. Wynik zespołowy 
nie był priorytetem, dlatego miejsce 
w pierwszej dziesiątce jest wynikiem 
bardzo przyzwoitym. Niewątpliwym  
plusem były udane mecze z drużynami 
wyżej notowanymi przeciwnikami. 
Ogółem drużyna Juniorów zwyciężyła 
w 9 spotkaniach. Do wyróżniających 
się zawodników należeli: Marcin Król, 
Paweł Izmajłow i Alan Hawrot.

Drużynę Juniorów w rozgrywkach 
ligowych reprezentowali: Dawid Du-
biel, Alan Hawrot, Paweł Izmajłow, 
Piotr Mamcarz, Marcin Król, Cezary 
Szczawiński, Dominik Konieczny, Filip 
Dudek, Krzysztof Grygiel, Dawid Bujal-
ski, Dawid Cymbalista, Łukasz Dańczak 
Jakub Fołda, Rafał Kurowski, Paweł 
Kurzawa, Michał Leś, Dorian Mazur, 
Krzysztof Odrzywołek, Sebastian Ra-
dziszewski, Adrian Warchoł. neK
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WyNIKI I TABeLe  
SPOTKAń PIŁKARSKICH 

PIŁKA NOżNA V LIGA 

PIŁKA NOżNA A KLASA 

PIŁKA NOżNA V LIGA 

Minimum 10 zwycięstw 
– takie zadanie przed 
trenerem Andrzejem 
Sermakiem i zawodnikami 
postawił zarząd 
Szczakowianki. Zawodnicy 
„Szczaksy” od razu wzięli się 
do roboty i już w pierwszym 
meczu na piątoligowych 
frontach odnieśli 
zwycięstwo.

Trzy punkty w meczu z Unią Ząb-
kowice, patrząc na grę sobotniego 
rywala Szczakowianki, trzeba jednak 
zaliczyć do spełnionego obowiązku. 
Goście przez cały mecz nie prezento-
wali niczego szczególnego, sporadycz-
nie zagrażając bramce Pogańskiego. 
Gospodarze z kolei wystąpili przed 
własną publicznością grając tylko 
jednym napastnikiem, a w składzie 
brakowało ofensywnych Psiody, Zięby 
i Janeczki. Brak tych zawodników, był 
odczuwalny na placu gry.

Od pierwszych minut drużyna tre-
nera Sermaka zepchnęła gości pod ich 
pole karne, nie potrafiła jednak znaleźć 
żadnego pomysłu na wyprowadzenie 
klarownej sytuacji do strzału, a co za 
tym idzie do objęcia prowadzenia. 
Goście bronili się i czekali na kontry  
i jak pokazała 11. minuta, gdy napast-
nik Unii minął już Polańskiego, ale 
ze zbyt ostrego kąta nie zdecydował 
się uderzyć na bramkę, taka taktyka 
mogła okazać się skuteczna. W końcu  
w 23. minucie dobą piłkę po zagraniu 
Sałapatka na bramkę zamienia Jarzyn-
ka i nerwy powodowane dążeniem 
do korzystnego rozpoczęcia meczu 
kończą się. Zdobyta bramka podzia-
łała niekorzystnie na „Szczaksę”, gdyż  
z minuty na minutę Szczakowianka była 

słabsza i coraz więcej do powiedzenia 
mieli goście. Na szczęście dla jaworz-
nian, mimo kilku groźnych sytuacji, 
do przerwy utrzymało się 1:0. Jak miało 
się okazać, spotkanie rozstrzygnęło się 
kilkadziesiąt sekund po wznowieniu 
gry przez sędziego. Przy bardzo prostej 
piłce do przejęcia pomylił się bramkarz 
gości, który wręcz podarował piłkę Ja-
rosławowi Bonczkowi w chwili, gdy ten 
miał praktycznie pustą bramkę. Sku-
teczny strzał zza pola karnego nowego 
gracza Szczakowianki i nietuzinkowy 
Bonczek mógł cieszyć się z pierwszej 
bramki w barwach jaworznickiego ze-
społu. Druga odsłona zaczęła się więc 
znakomicie, ale im dłużej trwała tym 
wprawiała kibiców Szczaksy w co raz 
większą irytację. Tempo gry piłkarzy 
Andrzeja Sermaka wyraźnie spadło  
i dobrych okazji było co raz mniej, obraz 
gry najlepiej oddaje postawa Radomira 

Jarzynki, który bezskutecznie czekał 
przez większość drugiej części gry, na 
choć jedno dobre zagranie od kolegów. 
Dobrze przynajmniej, że zespół z Ząb-
kowic okazał się zbyt słaby, by zdobyć 
choćby kontaktową bramkę.

W zespole Szczakowianki dobrze 
prezentowali się Paweł Sermak, Sa-
łapatek i Stemplewski, bardzo starał 
się również Rejdych, nieco słabiej niż  
w sparingach zaprezentował się z kolei 
Bonczek. Słowa pochwały z pewno-
ścią należą się również Polańskiemu, 
szczególnie za wybronienie atomo-
wej główki zmierzającej w okienko 
bramki jaworznian. Zdecydowanie in 

minus należy ocenić występ Andrzeja 
Sermaka – grający trener chyba za 
bardzo zirytował się poczynaniami 
swoich podopiecznych, bo w stylu nie-
opierzonego młodzieńca dostał dwie 
głupie żółte kartki i wyleciał z boiska 
na kwadrans przed końcem meczu 

Bramki: Jarzynka 26, Bonczek �6
Szczakowianka: - Polański – Praż-
mowski, Podralski, Adamus, Sała-
patek – Bonczek (76’ Chojnowski), 
Stemplewski, A.Sermak, P. Sermak 
(82’ Biskup), Rejdych (90’ Ochmański) 
– Jarzynka (88’ Stachura).

K.repeć

Skromnie, lecz pewnie
Szczakowianka Jaworzno – Unia Ząbkowice 2:0 (1:0)

Tabela IV liga
1.   Olimpia Truskolasy  1  3  3-0 
2.  Sarmacja Będzin  1  3  3-0 
3.   Zieloni Żarki  1  3  3-1
4.   Zagłębiak Dąbrowa G.  1  3  3-2 
5.   ŁTS Łabędy  1  3  2-1 
6.   Źródło Kromołów  1  1  1-1 
7.  Victoria Częstochowa  1  1  1-1 
8.  KS Częstochowa  1  1  1-1 
9.  MKS Myszków  1  1  1-1 
10.   Wyzwolenie Chorzów  1  1  0-0 
11.  Górnik Wesoła  1  1  0-0 
12.   Unia Rędziny  0  0  0-0 
13.   Slavia Ruda Śląska  1  0  2-3 
14.   MOSiR Sparta Zabrze  1  0  1-2 
15.   Victoria Jaworzno  1  0  1-3
16.   Górnik 09 Mysłowice  1  0  0-3 
17.  MK Górnik Katowice  1  0  0-3

Zieloni Żarki – Victoria Jaworzno 3:1

Kolejka 2 – 15-16 sierpnia
Pauza: Zieloni Żarki.
Victoria Jaworzno ŁTS Łabędy 
Górnik Wesoła Sarmacja Będzin 
KS Częstochowa Górnik 09 Mysłowice
MKS Myszków Victoria Częstochowa 
Slavia Ruda Śląska Źródło Kromołów 
MK Górnik Katowice Zagłębiak Dąbrowa G. 
MOSiR Sparta Zabrze Olimpia Truskolasy 
Wyzwolenie Chorzów Unia Rędziny 

Tabela V liga
1.   Orkan Dąbrówka Wlk. 1  3  5-1 
2.   Pogoń Imielin  1  3  4-0
3.   MCKS Czeladź  1  3  3-0
4.   Unia Dąbrowa Górnicza  1  3  2-0
5.  Szczakowianka Jaworzno  1  3  2-0 
6.   Podlesianka Katowice  1  3  4-3
7.   Milenium Wojkowice  1  3  3-2
8.   A.Brzozowice-Kamień  1  1  0-0
9.  Czarni Sosnowiec  1  1  0-0 
10.   Górnik Piaski 1  0  3-4 
11.   MKS Siemianowice Śląskie  1  0  2-3
12.   Unia Ząbkowice 1  0  0-2
13.  Ciężkowianka Jaworzno  1  0  0-2
14.   Kolejarz 24 Katowice  1  0  0-3
15.   Górnik Jaworzno  1  0 1-5 
16.   AKS Niwka Sosnowiec  1  0  0-4

Orkan Dąbrówka Wielka – Górnik Jaworzno 5:1
Unia Dąbrowa G. – Ciężkowianka Jaworzno 2:0
Szczakowianka Jaworzno Unia Ząbkowice 2:0

Kolejka 2 - 16-17 sierpnia
Ciężkowianka Jaworzno AKS Niwka Sosnowiec
Czarni Sosnowiec Szczakowianka J-no
Górnik Jaworzno Milenium Wojkowice
Kolejarz 24 Katowice MKS Siemianowice Śl.
Górnik Piaski MCKS Czeladź
Unia Ząbkowice Podlesianka Katowice
Rozwój II Katowice A. Brzozowice-Kamień
Orkan Dąbrówka Wielka Unia Dąbrowa Górnicza

Tabela A-klasa
1.   Zgoda Byczyna  1  3 8-1 
2.   Jedność Strzyżowice  1  3  6-0
3.   Ostoja Żelisławice  1  3  3-0
4.   Strażak Mierzęcice  1  3  3-1
5.   Niwy Brudzowice  1  3  2-0
6.   MKS Poręba  1  3  2-1 
7.   Przemsza Siewierz  1  1  1-1
8.   RKS Grodziec  1  1  1-1
9.   Łazowianka Łazy 0  0 0-0
10.  Zagłębiak Tucznawa 0  0  0-0
11.   Tęcza Błędów 1  0  1-2
12.   Błękitni Sarnów  1  0  1-3
13.   Pionier Ujejsce 1  0  0-2
14.   Huragan Kocikowa  1  0  0-3
15.   Przemsza Okradzionów 1  0  0-6
16.   LKS Wysoka  1  0  1-8

Zgoda Byczyna – LKS Wysoka 8:1

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

K.repeć

W tej sytuacji Jarosław Bonczek nie strzelił bramki, w następnej - już tak

Tak ma wyglądać ten sezon! Druży-
na Zgody Byczyna absolutnie znisz-
czyła swojego sobotniego rywala, 
wygrywając z LKS Wysoką różnicą 
siedmiu bramek! 

O s t re  s t r z e l a n ie  roz p o c z ą ł 
Wyka, jeszcze w pierwszej połowie 
swoje bramki dołożyli Sawaniewicz 
i Wojtaszak. Zaraz po przerwie zro-
biło się bardzo nieprzyjemnie bo 
goście doprowadzili do bramki na 
3:1. Minutę później wszystko było 
jednak jasne, wspaniały rajd Ką-
dziołki i było już 4:1. Podopieczni 
Andrzeja Śliwińskiego nie ustawali 
w dążeniach do kolejnych bramek, 
stwarzając kolejne sytuacje do ich 
zdobycia – Gdybyśmy grali na Azo-
tanii to wynik mógłby być jeszcze 
większy – przyznał po meczu były 
piłkarz Górnika Jaworzno, Kraw-
czyk. Na szczęście dla gości wynik 
skończył się jednocyfrową liczbą 
strat. Kolejne bramki dla Byczyny 
zdobyli kolejno Paczkowski, Buja-
kiewicz, Rosa, a na 8:1 wynik meczu 
ustalił Kądziołka. Specjalne brawa 

za niezwykłą aktywność przez cały 
mecz, należą się szczególnie temu 
drugiemu, świetnie prezentował 
się również grający na stoperze 
Wierzbik, któr y był prawdziwą 
ostoją w grze defensywnej zespo-
łu. Przed sezonem zarząd Zgody 
postarał się o bardzo konkretne 
wzmocnienia i wiadome było, że 
drużyna z Byczyny będzie bardzo 
silna. Po pierwszym meczu sezonu 
zapowiedzi wydają się sprawdzać, 
Zgoda jest na pierwszym miejscu  
w tabeli, a trener Andrzej Sliwiński, 
lepszego startu wymarzyć sobie po 
prostu nie mógł. 

Bramki dla Zgody: Wyka, Sawanie-
wicz, Wojtaszak, Kądziołka, Pączkow-
ski, Bujakiewicz, Rosa, Kądziołka
Skład Zgody: – Ryszka(M. Pączkow-
ski) – Dobrzański, Wierzbik, Piecka 
– Sawaniewicz (�6 Głodek), Sobczak 
– Wojtaszak, Koziarz (Pączkowski), 
Bujakiewicz – Kądziołka, Wyka (�6 
Rosa).

K.repeć

Zgoda Byczyna – LKS Wysoka 8:1 (3:0)

Na razie liderem Ciężkowianka po wszystkich ubyt-
kach kadrowych z pewnością nie 
była faworytem sobotniego poje-
dynku z Unią Dąbrowa Górnicza. 
Porażka jakiej doznali podopieczni 
Marka Musiała na pewno nie była-
by tak bolesna, gdyby decydowały 
o niej tylko i wyłącznie sportowe 
względy. A tak w Dąbrowie Górni-
czej nie było...

Strzelanie rozpoczęło się w 28. mi-
nucie, po niesłusznie podyktowanym 
rzucie karnym na zawodniku Unii.  
W feralnej minucie, jeden z obroń-
ców zaatakowany nieprzepisowo  
w polu karnym odepchnął od siebie 
agresora, który teatralnie upadł na 
murawę. Stojący nieopodal sytuacji 
sędzia zawodów... wskazał na wap-
no! Nie była to pierwsza i ostatnia 
sporna sytuacja, w której arbiter tego 
dnia przyznawał rację zespołowi  
z Dąbrowy Górniczej, pokazując, 
że pierwszoligowa przeszłość w CV,  
w przypadku sędziów piłkarskich jest 
chyba najgorszą rekomendacją z moż-
liwych. Po skutecznie egzekwowanym 
rzucie karnym przez Grędę. Cież-
kowianka przegrywała 1:0 i mimo 

ambitnych ataków na przerwę scho-
dziła z takim wynikiem. 5 minut po 
przerwie dzięki silnemu, mierzonemu 
uderzeniu Grędy gospodarze zdobyli 
drugiego gola. Ciężkowianka ruszyła 
do ataku, jednak bramkarz Unii m.in. 
przy strzale Patryka Kornagi popisy-
wał się wysokimi umiejętnościami. 
Mimo wszystko Ciężkowianka miała 
szansę na dogonienie gospodarzy, ale 
sędzia notorycznie dopatrywał się  
w jej akcjach spalonych, jakby według 
„specjalnych” przepisów, a z kolei na 
tej samej zasadzie, ewidentnego kar-
nego nie dostrzegł. Po meczu chyba 
bardziej niż straconych cennych 
punktów żal młodych zawodników 
z Ciężkowic, którzy już w pierwszym 
meczu sezonu przekonali się jak na-
prawdę wygląda polska piłka nożna.

Bramki: Gręda (28, 50. minuta)
Ciężkowianka: Wróbel – Praż-
mowski, Marcin Ślusarczyk, Bosak, 
Bulga- Kornaga, Drąg, Pieczara, Ko-
zakiewicz, (od 65. minuty Grabski), 
– Ciołczyk Tomasz, Szydło (od 8�. 
minuty Jamróz).

K.repeć

Unia Dąbrowa Górnicza – Ciężkowianka 2:0 (1:0)

Biednemu sędzia  
w oczy gwiżdże
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PIŁKA NOżNA IV LIGA

914/d/08

Terminarz rozgrywek IV ligi  Terminarz rozgrywek IV ligi Terminarz rozgrywek IV ligi

kolejka 1 – 9-10 sierp-

kolejka 2 – 15-16 sierpnia
Górnik Wesoła Sarmacja Będzin 
KS Częstochowa Górnik 09 Mysłowice
MKS Myszków Victoria Częstochowa 
Slavia Ruda Śląska Źródło Kromołów 
MK Górnik Katowice Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 
MOSiR Sparta Zabrze Olimpia Truskolasy 
Victoria Jaworzno ŁTS Łabędy 
Wyzwolenie Chorzów Unia Rędziny 

kolejka 3 – 20 sierpnia
Unia Rędziny Górnik Wesoła
Zieloni Żarki Wyzwolenie Chorzów
Olimpia Truskolasy Victoria Jaworzno
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza MOSiR Sparta Zabrze 
Źródło Kromołów MK Górnik Katowice 
Victoria Częstochowa Slavia Ruda Śląska
Górnik 09 Mysłowice MKS Myszków
Sarmacja Będzin KS Częstochowa

kolejka 4 – 23 sierpnia
Górnik Wesoła KS Częstochowa 
MKS Myszków Sarmacja Będzin
Slavia Ruda Śląska Górnik 09 Mysłowice
MK Górnik Katowice Victoria Częstochowa 
MOSiR Sparta Zabrze Źródło Kromołów
Victoria Jaworzno Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
Wyzwolenie Chorzów ŁTS Łabędy
Unia Rędziny Zieloni Żarki

kolejka 5 – 30 sierpnia
Zieloni Żarki Górnik Wesoła
ŁTS Łabędy Unia Rędziny 
Olimpia Truskolasy Wyzwolenie Chorzów
Źródło Kromołów Victoria Jaworzno
Victoria Częstochowa MOSiR Sparta Zabrze
Górnik 09 Mysłowice MK Górnik Katowice
Sarmacja Będzin Slavia Ruda Śląska
KS Częstochowa MKS Myszków

kolejka 6 – 3 września
Górnik Wesoła MKS Myszków 
Slavia Ruda Śląsk KS Częstochowa 
MK Górnik Katowice  Sarmacja Będzin
MOSiR Sparta Zabrze Górnik 09 Mysłowice
Victoria Jaworzno Victoria Częstochowa
Wyzwolenie Chorzów Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
Unia Rędziny Olimpia Truskolasy
Zieloni Żark ŁTS Łabędy 

kolejka 7 – 6 września
ŁTS Łabędy Górnik Wesoła 
Olimpia Truskolasy Zieloni Żarki
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza Unia Rędziny 
Źródło Kromołów  Wyzwolenie Chorzów
Górnik 09 Mysłowice Victoria Jaworzno
Sarmacja Będzin MOSiR Sparta Zabrze
KS Częstochowa MK Górnik Katowice
MKS Myszków Slavia Ruda Śląska

kolejka 8 – 13 września
Górnik Wesoła Slavia Ruda Śląska
MK Górnik Katowic MKS Myszków
MOSiR Sparta Zabrze KS Częstochowa
Victoria Jaworzno Sarmacja Będzin
Wyzwolenie Chorzów Victoria Częstochowa 
Unia Rędziny Źródło Kromołów 
Zieloni Żarki Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
ŁTS Łabędy Olimpia Truskolasy  

kolejka 9 – 17 września
Olimpia Truskolasy Górnik Wesoła 
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza ŁTS Łabędy 
Źródło Kromołów Zieloni Żarki 
Victoria Częstochowa Unia Rędziny
Górnik 09 Mysłowice Wyzwolenie Chorzów
KS Częstochow Victoria Jaworzno
MKS Myszków MOSiR Sparta Zabrze
Slavia Ruda Śląska MK Górnik Katowice

kolejka 10 – 20 września
Górnik Wesoła MK Górnik Katowice
MOSiR Sparta Zabrze Slavia Ruda Śląska
Victoria Jaworzno MKS Myszków 
Wyzwolenie Chorzów Sarmacja Będzin
Unia Rędziny Górnik 09 Mysłowice
Zieloni Żarki Victoria Częstochowa
ŁTS Łabędy Źródło Kromołów 
Olimpia Truskolas Zagłębiak Dąbrowa Górnicza

kolejka 11 – 27 września
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza Górnik Wesoła 
Źródło Kromołów Olimpia Truskolasy
Victoria Częstochowa ŁTS Łabędy
Górnik 09 Mysłowic Zieloni Żarki
Sarmacja Będzin Unia Rędziny 
KS Częstochowa Wyzwolenie Chorzów
Slavia Ruda Śląska Victoria Jaworzno
MK Górnik Katowice MOSiR Sparta Zabrze

kolejka 12 – 4 października
Górnik Wesoła MOSiR Sparta Zabrze
Victoria Jaworzno MK Górnik Katowice
Wyzwolenie Chorzów MKS Myszków
Unia Rędziny KS Częstochowa  
Zieloni Żarki Sarmacja Będzin
ŁTS Łabęd Górnik 09 Mysłowice
Olimpia Truskolas Victoria Częstochowa 
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza Źródło Kromołów

kolejka 13 – 8 października
Źródło Kromołów Górnik Wesoła 
Victoria Częstochowa Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 
Górnik 09 Mysłowice Olimpia Truskolasy
Sarmacja Będzin ŁTS Łabędy
KS Częstochowa Zieloni Żarki
MKS Myszków Unia Rędziny
Slavia Ruda Śląska Wyzwolenie Chorzów 
MOSiR Sparta Zabrze Victoria Jaworzno

kolejka 14 – 11 października
Górnik Wesoła Victoria Jaworzno
Wyzwolenie Chorzów MK Górnik Katowice
Unia Rędziny Slavia Ruda Śląska
Zieloni Żarki MKS Myszków
ŁTS Łabędy  KS Częstochowa
Olimpia Truskolasy Sarmacja Będzin
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza Górnik 09 Mysłowice
Źródło Kromołów Victoria Częstochowa

kolejka 15 – 18 października
Victoria Częstochowa Górnik Wesoła
Górnik 09 Mysłowice Źródło Kromołów
Sarmacja Będzin Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
KS Częstochowa Olimpia Truskolasy
MKS Myszków ŁTS Łabędy
Slavia Ruda Śląska Zieloni Żarki
MK Górnik Katowice Unia Rędziny
MOSiR Sparta Zabrze Wyzwolenie Chorzów

kolejka 16 – 25 października
Wyzwolenie Chorzów Victoria Jaworzno
Unia Rędziny  MOSiR Sparta Zabrze
Zieloni Żarki MK Górnik Katowice
ŁTS Łabędy Slavia Ruda Śląska
Olimpia Truskolasy MKS Myszków
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza KS Częstochowa
Źródło Kromołów Sarmacja Będzin
Victoria Częstochowa Górnik 09 Mysłowice

kolejka 17 – 2 listopada
Górnik 09 Mysłowice Górnik Wesoła
Sarmacja Będzin Victoria Częstochowa
KS Częstochowa Źródło Kromołów
MKS Myszków Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
Slavia Ruda Śląska Olimpia Truskolasy
MK Górnik Katowice ŁTS Łabędy
MOSiR Sparta Zabrze Zieloni Żarki
Victoria Jaworzno Unia Rędziny

kolejka 18 – 8 listopada
Górnik Wesoła Wyzwolenie Chorzów
Victoria Jaworzno Zieloni Żarki
MOSiR Sparta Zabrze ŁTS Łabędy
MK Górnik Katowice Olimpia Truskolasy
Slavia Ruda Śląska Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
MKS Myszków Źródło Kromołów
KS Częstochowa Victoria Częstochowa
Sarmacja Będzin Górnik 09 Mysłowice

kolejka 19 – 15 listopada
Sarmacja Będzin Górnik Wesoła
Górnik 09 Mysłowice KS Częstochowa
Victoria Częstochowa MKS Myszków
Źródło Kromołów Slavia Ruda Śląska
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza MK Górnik Katowice
Olimpia Truskolasy MOSiR Sparta Zabrze
ŁTS Łabędy  Victoria Jaworzno
Unia Rędziny Wyzwolenie Chorzów

W ostatniej chwili prezes 
Victorii Bogdan Wojciechowski 
zgłosił zespół Victorii Jaworzno 
do rozgrywek. Drużynę 
objął stary nowy trener 
Janusz Maślanka i zdołał 
przeprowadzić raptem kilka 
treningów, oraz rozegrać 
sparing z Górnikiem Brzeszcze, 
wygrany przez Vicię 2:0 po 
dwóch bramkach Piotra 
Wartały.

Przed meczem z drużyną Zielo-
nych Żarki, można było pocieszać się 
właśnie udanym sparingiem i tym, że 
do Vici wrócił świetnie znany kibicom 
GKS-u Adam Gola, a skład z Darkiem 
Malikiem i Gadajem, przynajmniej 
w ofensywie wyglądał obiecująco. 
Jednak dobrzy gracze wymienieni na 
początku, również potrzebują trenin-
gu, o czym można było przekonać się 
na spotkaniu w Żarkach. Przez prawie 
całą pierwszą połowę Vici udawało się 
utrzymać korzystny rezultat bezbram-
kowy. Drużyna Zielonych pod sam 
koniec pierwszej połowy, skutecznie 
wykorzystała młodą defensywę i brak 
zgrania jaworznian, w 43. i 45. minu-
cie, zdobywając dwie bramki autor-
stwa Daniela Przybytki. Po przerwie 
dzięki bramce Wojciecha Trusia w 

55. minucie jaworznianie znowu włą-
czyli się do gry, ale w 70. minucie gol 
Rafała Kubika znowu wyprowadził 
Zielonych na bezpieczne prowadzenie. 
Vicia przegrała, z Żarkami 3:1, ale dla 
kibiców najważniejszy jest fakt, że ich 
ukochana drużyna nie poddała IV ligi 
bez walki. 

Bardzo źle rozpoczęli sezon piłka-
rze Górnika Jaworzno. Podopieczni 
Bolesława Wrocławka, którzy przez 
wielu typowani byli na czarne-
go konia rozgrywek mogą mówić  
o prawdziwym falstarcie. Ambitni 
piłkarze z Osiedla Stałego, już na 
początku musieli przełknąć gorzką 
pigułkę w postaci wyniku 5:1, który 
był najwyższą porażką w lidze. 

Piłkarze Orkana od początku po-
kazali, że 3 punkty muszą pozostać 
w Dąbrówce Wielkiej szybko wycho-
dząc na bezpieczne prowadzenie 2:0.
Szczególnie duże pretensje w tym 
meczu można było mieć do postawy 
obrony zespołu z Jaworzna, która  
w swym młodym składzie grała bar-
dzo niepewnie. Mimo 5 puszczonych 
bramek największe pochwały należą 
się Palianowi, który wielokrotnie 

wykazywał się bramkarskimi umie-
jętnościami ratując honor Górników.
Szansą na zmianę w losach meczu 
był gol Warzechy w 55. minucie gry, 
wtedy już na 3:1. Gospodarze nie dali 
już sobie jednak wydrzeć zwycięstwa 
i udokumentowali prowadzenie ko-
lejnymi dwiema bramkami. Szanse 
na zmienienie wyniku meczu miał 
jeszcze 2-krotnie rezerwowy Szpak, 
ale przegrał oba pojedynki z bram-
karzem gospodarzy.

Bramka dla Górnika: Warzecha 
(55 min)
Skład: Palian – A.Sędrzak (Do-
bosz), Gumulski, Byrski,D. Sędrzak 
– Sierczyński, Guzik, Wściubiak( 52 
- Szpak), Jarząbek – Radosz( Proksa) 
– Warzecha

K.repeć.

Bramki: 1:0 - S. Przybyłka (�2 min), 
2:0 - S. Przybyłka (�5 min), 2:1 - W. Truś 
(55 min), 3:1 - R. Kubik (70 min).
GKS Victoria: - R. Okrent - R. Urban, 
M. Żółciński, K. Żuraw, G. Siemek, A. 
Gola, D. Malik, M. Gadaj, P. Wartała, 
M. Szalek, W. Truś.

K.repeć

PIŁKA NOżNA V LIGA 

Orkan Dąbrówka W. - Górnik Jaworzno 5:1 (2:0 )

Falstart Górnika

Zieloni Żarki - GKS Victoria Jaworzno 3:1 (2:0)

Bo Żarki trenowały ZAJĘCIA DLA SYMPATYKÓW I AMATORÓW BIEGANIA!
Interesuje Cię aktywne spędzanie wolnego czasu? Chcesz poprawić swoją kondy-
cję? Razem z nami przygotuj się do ukończenia jaworznickiego biegu na 15 km!
Zajęcia prowadzone przez trenera lekkoatletyki odbywają się w: niedzielę – 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 - 1�.00 – szkoły podstawowe, 1�.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 - 1�.30 – szkoły podstawowe, 1�.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. Grunwaldz-
kiej oraz Inwalidów Wojennych w w/w godzinach możliwość korzystania ze sto-
łów do tenisa stołowego (rakietki we własnym zakresie)!!!
UWAGA!!! W dniu 15 sierpnia zajęcia rekreacyjne są odwołane.

KORTY TENISOWE UL. KRAKOWSKA 8 (STADION MIEJSKI)
od 1 sierpnia do 29 sierpnia wtorek oraz czwartek – godz. 1�.00 – zajęcia tenisa 

ziemnego dla młodzieży szkolnej do 18 lat

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ ,,MUNDIALITO 2008”
16 sierpnia godz. 9.00 – weryfikacja zawodników, godz. 10.00 – mecze elimina-
cyjne 17 sierpnia godz. 9.00 – mecze finałowe 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 tur-
nieju ograniczona do 16 zespołów (decyduje kolejność zgłoszeń). W turnieju 
mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15 rok życia. Losowanie grup elimi-
nacyjnych w hali MCKiS ul. Grunwaldzka 80 w dniu 13 sierpnia o godzinie 15.00. 
Na w/w spotkaniu zostaną omówione sprawy organizacyjne turnieju. 

MECZ PIŁKI NOŻNEJ WŁOCHY – ROSJA
20 sierpnia godz. 16.00 stadion miejski ul. Krakowska 8
Mecz piłki nożnej w ramach IV Międzynarodowego Turnieju Dziewcząt do lat 17

FESTYN ,,ZAKOŃCZENIE LATA”
23 sierpnia godz. 17.00 stadion MCKiS ul. Moniuszki 95
W programie: godz. 17.00 – blok konkurencji sportowych
  godz. 19.00 – ,,Blenders”– koncert
  godz. 21.00 – Kasia Klich – koncert
  godz. 21.�5 – pokaz sztucznych ogni
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Miasto Jaworzno Złote Pióra

Weszłam do szatni pięć minut przed 
dzwonkiem. Niewyspani uczniowie 
kłębili się wśród stosu szeleszczących 
kurtek, żartując i śmiejąc się wariacko. 
Kiedy mnie dostrzegli rozpętała się 
prawdziwa burza:

– A ty co? Z choinki się urwałaś? 
Hahaha! Co za pośmiewisko z siebie 
robisz? 

– Rzeczywiście! Z takimi ciuchami, 
to do zeszłej epoki! 

– I jeszcze takie chuchro! Chude to 
jak patyk! Brzydkie, rude i piegowate, 
a do tego wdziewa kolorowe łaszki po 
ciotce!

Dziewczyny z klasy zaczęły mnie 
szturchać, wybuchając raz po raz 
atakami złośliwego śmiechu. Było mi 
przykro. Było mi źle. Ten opór nie miał 
sensu! Nic w ten sposób nie wskórałam. 
Ale co mogę innego zrobić? W jaki inny 
sposób wyrazić swój protest? 

– Przestańcie – odezwałam się. 
Próbowałam nadać swojemu głosowi 
zdecydowany ton, ale potrafiłam wy-
dobyć z siebie tylko słaby jęk. To było 
takie niesprawiedliwe… Nie chciałam 
być taka jak one! 

– Ojej! Lepiej uciekajmy, bo zaraz 
zacznie nas bić! Jedna z dziewczyn 
popchnęła mnie na kraty od szatni. 
Kilka kolejnych otoczyło mnie ciasnym 
kręgiem. Czułam się upokorzona. 
W dodatku nie mogłam opanować 
drżenia rąk. One widziały moją słabość. 
Widziały, jak próbuję zdusić w sobie 
płacz. Widziały to. 

– A jakie ma kozaczki! Jak hra-
bina! Wyrzućmy jej to przez okno! 
W jednej chwili moje buty znalazły się 
na bruku.

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

Złote Pióro w kategorii szkół gimnazjalnych – proza – zdobyła Joanna Benisz z Gimnazjum nr 1 w Jaworznie

– O tak! I to też! Mój plecak wraz 
z całą zawartością znalazł się w koszu 
na śmieci. 

– No, teraz to sobie zapamiętasz, że 
nie warto z siebie robić pajaca! Kto ma 
zawsze rację? Większość ma zawsze ra-
cję! A kim jest większość? Większość to 
MY! I to sobie lepiej wbij do głowy, bo 
inaczej znowu się spotkamy!

Nie wiedziałam co zrobić. Byłam 
obolała i upokorzona. Już nigdy nie po-
każę się w szkole! Nigdy! Nigdy! Nigdy! 

Muszę uciec. Muszę stać się niewi-
doczna. Muszę zniknąć…

***
Miasto 

Białe krople deszczu niby łzy anio-
łów czy innych tajemniczych stworzeń, 
giną z jękiem obcasów. Każda kropla 
ma inną historię: jedna umarła pod 
podeszwą białego damskiego czółen-
ka, którego właścicielka spieszyła się 
do pracy. Inna rozpłynęła się wraz 
z chlupotem zabłoconych adidasów 
małej dziewczynki, wołającej: „Mamo, 
mamo! Gdzie jesteś? Mamo!”. 

Ale większość kropli chroni się 
w ortalionowych fałdach parasoli. 

Parasole te znajdują się w rękach 
rozsądnych, najczęściej starszych ludzi, 
którzy zawsze, na wszelki wypadek wolą 
mieć je przy sobie. Wszystkie parasole 
są w burych, praktycznych kolorach. 
Wszystkie podobne, zdają się mówić 
całą swoją przygnębiającą, opierającą 
się wiatrowi sylwetką: „Życie jest takie 
brzydkie i szare, jak my”…

Ale dlaczego? Przecież powinnyście 
być piękne! Powinnyście uświadamiać 
ludziom, jak wspaniały jest deszcz! Po-

winnyście chronić krople tak, jak lśnią-
ce tarcze chroniły rycerzy walczących 
w imię ojczyzny!

– To już nie te czasy, moja droga… – 
dało się słyszeć niecodzienny dźwięk

– Ależ co ty mówisz? Przecież czas jest 
jeden! Czas koloru i marzeń! Wszyscy 
nim żyjemy… I ja, i ty, i inne parasole…

– Posłuchaj, życie to nie jest bajka… 
To jest świat pieniędzy. My, parasole, 
nie możemy być kolorowe. Wtedy były-
byśmy droższe i ludzie wcale by nas nie 
kupowali. Musielibyśmy leżeć na zaku-
rzonych półkach sklepów i czekać, aż 
ciężarówki wywiozą nas na wysypiska. 
A to byłby jeszcze gorszy los… 

***
Morze

Białe bałwany rozbijają się o brzegi 
świata. Morze to początek Ziemi. Punkt 
wyjścia.

Morze leczy choroby. Morze łagodzi 
kłótnie. Morze łączy kochanków. Morze 
rozpoczyna przyjaźnie. Morze uspoka-
ja, pozwala zastanowić się nad swoim 
życiem. Tutaj człowiek rodzi się od 
nowa, zupełnie jak te małe przybrzeżne 
fale, które rozbijają się na piasku, żeby 
po chwili znowu zacząć istnieć.

– Falo, dlaczego szumisz tak samo 
jak twoje siostry? – zapytałam.

– Takie tu panują prawa – zaszumiała 
Fala. – Muszę naśladować silniejszych, 
inaczej inne Fale mnie wchłoną. Jestem 

Łzy aniołów

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA
DLA DOROSŁYCH

Zawód: technik górnictwa podziemnego

POSIADAMY UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

NIePUBLICZNe SZKOŁy 
DLA DOROSŁyCH

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

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

Tryb: 
stacjonarny

zaoczny

Cykl kształcenia: 
� semestry

Podbudowa: 
szkoła średnia

Zawód: technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Tryb: 
zaoczny

Cykl kształcenia:
3 semestry

Podbudowa: 
szkoła średnia

NIePUBLICZNe TeCHNIKUM
DLA DOROSŁyCH

Zawód: technik górnictwa podziemnego

Tryb: 
zaoczny

Cykl kształcenia: 
8 semestrów

Podbudowa:
szkoła podstawowa

gimnazjum

NIePUBLICZNe UZUPeŁNIAJĄCe TeCHNIKUM
DLA DOROSŁyCH

Zawód: technik górnictwa podziemnego

Tryb: 
zaoczny

Cykl kształcenia: 
6 semestrów

Podbudowa: 
szkoła zasadnicza, 

zawód: górnik eksploatacji 
podziemnej

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

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

o g ł o s z e n i e
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mała… A nawet gdybym była tak ogrom-
na jak moje siostry to przecież ja jedna 
nie pokonam całego morza. Są też inne 
Fale, które chciałyby stawiać opór, ale nie 
jest nas aż tak dużo. Morze nienawidzi 
słabości… Morze to siła…

***
Wiosna

Pierwszy dzień wiosny. Radosna 
nić porozumienia zabłysnęła mię-
dzy gałęziami Drzewa. Zawsze za-
stanawiało mnie jak ono to robi, że 
wszystkie jego dzieci wybuchają jed-
nocześnie zielonym żarem. I wtedy... 
Poczuć można ten niepowtarzalny 
zapach, który jest powszechnie na-
zywany Zapachem Wiosny.

Z Drzewa spadł listek. Jaki ładny… 
Dlaczego spadłeś, listku?

– Powiedziałem, że podobają mi się 
liście brzozy – zaśpiewał listek.

– Czy to coś złego?
– Nasza matka Drzewo i całe moje 

rodzeństwo są odwiecznymi wrogami 
Brzozy i jej dzieci. Muszę myśleć tak samo 
jak one. Złamałem zakaz, więc zginę…

***
Kryształ

- Spójrz, maleńka. To kryształ – po-
wiedziała matka do swojej córeczki.
- Zobacz, jak ładnie przepuszcza przez 
siebie światło i zamienia je w kolorową, 
tańczącą Bajkę. Taką wirującą baletni-

cę. Kryształ jest szczególny, bo potrafi 
zamienić zwykły promień słońca w nie-
zmierzoną paletę barw. Staraj się być dla 
ludzi właśnie takim kryształem.

– Mamo, ale dlaczego jego blask 
jest taki zimny? – zapytała dziewczyn-
ka. Matka zamyśliła się, siadając na 
okiennym parapecie. Mała jednak nie 
przestawała wpatrywać się w kryształ. 
Wtem dosłyszała cichy szept:

– Boję się być ciepłym. Boję się ko-
chać. Jeśli pokocham kogoś, na pewno 
zostanę zraniony. Zniszczą mnie. 
Wszystko to, co we mnie najpiękniejsze 
zostanie wytępione… Jestem kryszta-
łem. Kryształ ma w sobie tyle piękna, 
że żyje w ciągłym strachu, żeby go nie 
utracić.

***
…Boję się kochać. Boję się być. 

Boję się…
Krysztale, pozwól mi stać się jedną 

z twoich barw… Pozwól mi skorzystać 
z twojego słonecznego kamuflażu. 
Chcę poczuć twój dotyk, twoje pozor-
nie zimne ciało… Nie chcę wracać… 
Nie chcę!...

KonstancJa

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 Gimnazaium nr 2 (Stara Huta), 

l iczba miejsc ograniczona

WEEKEND

WEEKEND

WOLNY
WOLNY

o g ł o s z e n i e

Jednym z wiodących rynków pracy na Śląsku 
jest górnictwo, które obecnie poszukuje specjali-
stów do pracy, oferując im w zamian zatrudnienie 
na podstawie umowy o pracę, stabilne warunki 
płacowe oraz pakiety świadczeń górniczych. Jed-
nak aby korzyści te osiągnąć, należy sukcesywnie 
podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw 
potrzebom górnictwa, szkoły otwierają ponownie 
klasy górnicze, aby młodzież i dorośli mogli uzupełnić 
brakujące kwalifikacje. 

– Górnictwo to przyszłość dla młodych, wiedziałam 
to od dawna i dlatego podjęłam starania w tym kierunku. 
Chcę pomóc osobom pracującym na kopalni zdobyć jak 
najszybciej pełne kwalifikacje – powiedziała dyrektor 
Niepublicznych Szkół dla Dorosłych, które rozpoczy-
nają swoją działalność z dniem 1 września 2008 roku. 
Niniejsze szkoły, posiadające uprawnienia szkół pu-
blicznych, zostały powołane przy Centrum Kształcenia 
i Promocji Kadr LIDER Sp. z o.o. w Jaworznie. W ramach 
Niepublicznych Szkół utworzone zostały:
1. Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w 

zawodach: technik górnictwa podziemnego (4 semestry) 
oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy (3 semestry),

2. Niepubliczne Technikum dla Dorosłych kształcące w zawo-
dzie technik górnictwa podziemnego (8 semestrów),

3. Niepubliczne Uzupełniające Technikum dla Dorosłych 
kształcące w zawodzie technik górnictwa podziemnego 
(6 semestrów).

W/w szkoły kształcą w systemie zaocznym, co 
umożliwia zainteresowanym podjęcie nauki i konty-
nuację  pracy zawodowej. Skierowane są do osób do-
rosłych, które pracują na kopalni lub w przyszłości chcą 
podjąć tam pracę. Ukończenie powyższych kierunków 
umożliwia słuchaczom między innymi: zdobycie tytu-
łu robotnika kwalifikowanego, ukończenie niektórych 
kursów na szczególne kwalifikacje oraz otwiera drogę 
do awansu na kopalni w przyszłości.  Górnictwo znowu 
jest modne, dlatego szkoły górnicze już dziś zapraszają 
chętnych do podjęcia nauki.

Nowa szkoła dla górników
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Na przyszłość… Hyundai

Gwarancja 5 lat / bez limitu kilometrów na układ napędowy, 3 lata / bez limitu kilometrów na cały samochód. Promocja obowiązuje od 25.07.2008 do odwołania. Liczba
samochodów w promocji jest ograniczona. Prezentowane na zdjęciu modele mogą zawierać elementy wyposażenia opcjonalnego. Szczegółowe informacje są dostępne
u Autoryzowanych Dilerów Hyundai.
Średnie zużycie paliwa i emisja CO2 ( cykl mieszany ) w zależności od wersji i silnika: 4,7-7,6 l/100 km, 125-182 g/km.

Okazja na lato. Oferta na lata.
Przyjdź na jazdy testowe i poczuj nowoczesny styl oraz
wyjątkową przestrzeń i30 w wersji hatchback lub kombi.
Sprawdź specjalną ofertę na lato.

- już od 49 900 zł

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

- już od 45 900 zł

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

• 6 poduszek powietrznych
• System audio CD+MP3+USB+AUX
• Pakiet elektryczny
• ABS z EBD
•Wielowahaczowe zawieszenie
tylne

• Lakier metalik gratis
• Nawigacja satelitarna SONY
• Pakiet OC/AC/NW lub
Kredyt 50/50

Pakiet ALL INCLUSIVE:

908/d/08

Reklama

Zapewniamy:
niepowtarzalny, profesjonalny wystrój wesel oraz wszelkich 
przyjęć okolicznościowych
Przygotowujemy m. innymi romantyczne, oryginalne, wytworne 
wiązanki ślubne i okolicznościowe, dekoracje samochodów, 
kościołów, sal, stołów. 

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

Kwiaciarnia Magnolia

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)
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

Salon: poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00, sobota 10:00 – 1�:00
 Jaworzno ul. Grunwaldzka 2; tel. (032) 614 22 22
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Jesteś miłośnikiem zwierząt, 

masz pomysły, jak im pomagać i chcesz to robić, chciałbyś 
skonkretyzować swoje działania – przyjdź do 

Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, 
Jaworzno ul. Grunwaldzka 35

CZEKAMY NA CIEBIE
Tel. 032 615-09-21 

0 505-146-403, 0 506-056-079
ogłoszenie bezpłatne

62/02

dw

Klasyczny masaż leczniczy
mięśni pleców, kręgosłupa 

i mięśni kończyn

Stefan Koźbielak
Tel. 032 615 64 60; 0 784 091 773

Wykonuję masaż także w domu klienta

ogłoszenie bezpłatne

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

CHIRURDZy

857/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.

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

Ogłoszenie
Od dnia 1 sierpnia 2008 roku 

działa na terenie miasta Jaworzna 
Stowarzyszenie Emerytów Rencistów 

i Inwalidów „Wigor”. 
Tymczasowa siedziba znajduje się w budynku 

przy ul. Grunwaldzkiej 35 w siedzibie 
Stowarzyszenia Diabetyków. 

Stowarzyszenie czynne jest w:
poniedziałek  9:00 - 12:00
środa   9:00 - 12:00
czwartek  9:00 - 12:00

Zapraszamy od dnia 14.08.2008 r.
Komitet założycielski
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PODWALE

STARA HUTA

CEZARÓWKA

BYCZYNA

PECHNIK

Dzielnicowy kalejdoskop
NASZE MIASTO

Do niecodziennego 
zdarzenia doszło w zeszłym 
tygodniu na Podwalu, 
w miejscu, gdzie MZD 
prowadzi prace związane 
z remontem i budową 
schodów i ciągów pieszych. 
W nocy z poniedziałku na 
wtorek nieznani sprawcy 
zdewastowali materiały 
budowlane. 

Aż trudno w to uwierzyć, patrząc 
na ważące po kilkadziesiąt kilo beto-
nowe klocki, ale zrobili to na tyle sku-
tecznie, że część w ogóle nie nadawała 
się do użytku. Straty oszacowano na 
ok. 2000 zł. Te mniej zniszczone wy-

Trwa remont schodów  
w rejonie Podwala. Na terenach 
administrowanych przez 
Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
modernizowane są schody i ciągi 
piesze. Pojawią się podjazdy dla 
matek z wózkami, a także nowe 
schody tam, gdzie dotychczas 
mieszkańcy sami wydeptywali 
sobie ścieżki, jak np. od strony 
ulicy Bocznej w kierunku 
kontenerów i pojemników do 
segregacji przy ulicy 3 maja.

Wszyscy mieszkający bądź prze-
jeżdżający ulicami: Kalinowa, 
Langego, Wygoda, Ciężkowic-
k a, Bar tnicza , Chod k iew icza , 
Wiejska, Moniuszki i Azot mogą  
w najbliższym czasie spodziewać 
się utrudnień. 

Pracownicy firmy „Rezbud”, któ-
ra wygrała tegoroczny przetarg na 
wycinkę, cięcia pielęgnacyjne i fre-
zowanie pni drzew, ogłoszony przez 
Miejski Zarząd i Mostów, wkrótce 
s ię  w t ych miejscach pojaw ią . 
Dlatego MZDiM prosi kierowców  
o wyrozumiałość i nie tylko. – Nie-
które prace pielęgnacyjne wiążą się 
z koniecznością czasowego zajęcia 
pasa jezdni, dlatego apelujemy do 
kierowców, aby zachowali szczegól-
ną ostrożność.

Po kieszeniach podatników

korzystano przy budowie schodów, 
ale ślady zeszłotygodniowego zajścia 
widać gołym okiem.

Młodzi wandale znaleźli sobie 
drogą rozrywkę, nie do końca chyba 

świadomi, że im też przyjdzie za te 
szkody zapłacić. Remont robiony jest 
przecież za pieniądze publiczne. Szko-
da tylko, że przyjdzie za niego zapła-
cić również nam, podatnikom.

Przycinka drzew
Jak co roku w mieście zostanie przeprowadzona 
akcja pielęgnacyjna przydrożnych drzew

Łączna długość remontowanego 
odcinka to 268 m (145 m ul. Trau-
gutta i 123 m ul. Pułaskiego). Dla-
czego pierwszy etap? – Na razie 
wyremontowany zostanie odcinek, 
na którym istnieje możliwość jego 
odwodnienia. Zalanie tych ulic na 
całej ich długości spowodowałoby 
jednocześnie zalanie posesji znaj-
dujących się poniżej – wyjaśnia Se-
bastian Kuś z Miejskiego Zarządu 
Dróg i Mostów. 

Drugi etap to sprawa odwod-
nienia pozostałego odcinka i oczy-
wiście remont nawierzchni. Na 
razie jednak drogowcy mają czas 
do września, aby zamknąć pierw-
szą część realizowanej inwestycji. 
Miejmy nadzieję że zdążą.

I etap prawie zakończony

Remont trwa

Fragment jezdni od strony ulicy 
Krakowskiej jest w całkiem niezłym 
stanie, dalej kontrast jest nie tylko 
zauważalny, ale również odczuwalny.
MZD wykona nakładkę asfaltową  

w ramach remontu istniejącej już na-
wierzchni na odcinku 170 m. Efekt bę-
dzie można porównać z tym na Wiosny 
Ludów i Baranowskiego, gdzie takie 
nakładki położono już wcześniej. 

Rażący kontrast

Czy tego uczą na egzaminie 
na prawo jazdy? Czy takie 
umiejętności zdobywa się 
w praktyce? Niesamowitą 
wręcz precyzją wykazał się 
kierowca tego samochodu, 
parkując praktycznie na znaku, 
ale w żadnym stopniu go nie 
uszkadzając. Ani swojego 
pojazdu, oczywiście

Po remoncie nawierzchni na 
ulicy Krakowskiej, przyszedł 
czas na odtworzenie 
oznakowania poziomego. 

Wszelkie prace z tym związane 
musiały jednak poczekać, malo-
wanie czegokolwiek na świeżej 
nawierzchni nie jest bowiem wska-
zane. Po odtworzeniu l ini i od-
dzielających pasy jezdni drogowcy 
zamontowali tzw. „kocie oczka”, 
znacznie ułatwiające poruszanie się 
po drodze w nocy.

Korzystający z tej budki 
telefonicznej na Borach narażeni 
są zarówno na kaprysy pogody, 
jak i wszystkich wścibskich, 
którzy lubią wiedzieć,  
co „w słuchawce” piszczy. 

Niestety, nie jest to jedyna taka 
budka „z klimatyzacją” w naszym 
mieście, te z powybijanymi szyba-
mi możemy jeszcze spotkać na Gi-
gancie na Granitowej oraz na Górze 
Piasku na Górnośląskiej.

Miejski Zakład Drogowy wykona także prace na 
ulicy Cezarówka Dolna Niezwykła 

precyzja

We wrześniu planowane jest zakończenie prac związanych z I etapem 
przebudowy ulic Traugutta i Pułaskiego od ul. Asnyka do ul. Staszica

Kocie oczka na Krakowskiej

BORY

Kolejna budka „z klimą”
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SZCZAKOWA

„Zrób zdjęcie” – konkurs

Sponsorem konkursu jest
Nagroda tygodnia

Dzielnicowy kalejdoskop

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

CENTRUM

Rozpoczęły się już prace przy 
zapowiadanej inwestycji 
kanalizacyjnej związanej 
z przerzutem ścieków ze 
zlewni Jaworzno Szczakowa 
do zlewni oczyszczalni Jeleń 
Dąb. Inwestycja, której 
założeniem jest rozwiązanie 
problemu odprowadzania 
ścieków do pobliskich rzek, 
szacowana jest na blisko 
10 mln zł i ma się zakończyć 
we wrześniu przyszłego roku.

Po przekazaniu placu budowy firma 
P.P.H.U. BUDREN, która jest general-
nym wykonawcą zadania, przystąpiła 

Prace inwestycyjne ruszyły

do organizowania swej bazy transpor-
towo-magazynowej oraz do pierwszych 
głębokich wykopów. 

W pierwszym etapie położono 
nowe chodniki, teraz drogowcy stara-
ją się sprostać drugiej części zadania 
i położyć nową nawierzchnię na blisko 
230-metrowym odcinku drogi od skrzy-

W tym tygodniu zw ycięzcą 
naszego konkursu jest Robert Ka-
szyński. Zdjęcie zrobione zostało 
na ulicy Sławkowskiej, gdzie trwa 

remont, w związku z projektem 
„Rynek Od.nowa”. Serdecznie gra-
tulujemy i zapraszamy do redakcji 
po odbiór nagrody. 

I tu na pewno sprawdza 
się stare porzekadło „Co 
ma wisieć, nie utonie”. 
Ten kawałek czegoś, co 
wygląda na papę, wisi 
już na Waryńskiego 
ok. tygodnia. I nic nie 
wskazuje na to, że szybko 
stamtąd zniknie. Chyba że 
za sprawą jakiejś solidnej 
wichury

Oto przykład, w jaki sposób oznakowanie pionowe bardzo 
szybko może stać się oznakowaniem poziomym, nieco 
jednak niepasującym do otaczającego go krajobrazu. 
Tabliczka z informacją o objeździe do ulicy Żółkiewskiego 
wylądowała na trawniku przed Biblioteką Miejską.

Mieszkający przy Szpitalnej powy-
żej budowanych lokali JTBS zadają 
sobie pytanie, dlaczego Miejski 
Zarząd Dróg i Mostów, deklarując 
budowę nawierzchni asfaltowej, 
która umożliwiałaby dojazd do 
nowo wybudowanych posesji, nie 
uwzględnił w planach remontu ca-
łej długości tej ulicy? 

Dobra i zła wiadomość
Dojazd od strony Chełmońskiego 

faktycznie był fatalny i w czasie desz-
czu samochód rzeczywiście grzęznął 
w błocie, dalszy odcinek również nie 
był bliski doskonałości.

Ja k s ię  ok a zuje ,  rów n ie ż c i 
mieszkający powyżej lokali TBS 
mogą mieć pewien powód do zado-
wolenia. MZDiM przygotował dla 

nich dwie wiadomości. Nie trudno 
się domyślić, że pierwsza z nich 
jest dobra, druga zła. Planowane 
na razie prace na odcinku 160 m 
od sk rzyżowania z u l icą Cheł-
mońskiego to I etap prac. – Taki 
odcinek drogi jest niezbędny do 
prawidłowego funkcjonowania osie-
dla, jak również istnieją możliwości 
odwodnienia i tym samym ułożenia 
nawierzchni asfaltowej – wyjaśnia 
powody takiej decyzji Sebastian 
Kuś, rzecznik prasowy MZDiM. 
Skoro ten etap jest I, to II, jako na-
turalna konsekwencja, to oczywi-
ście przebudowa dalszego odcinka 
drogi. Z jednym zastrzeżeniem 
– nastąpi ona w kolejnych latach, 
jak deklaruje rzecznik firmy. 

Co ma wisieć

Remont na Krakusa
Na ulicy Krakusa trwa właśnie drugi etap 
remontu, rozpoczętego w zeszłym roku

żowania z ulicą Zagłoby do skrzyżowa-
nia z ulicą Wandy. Do momentu, w któ-
rym biegnie gazociąg, jezdnię wykonano 
z kostki brukowej, dalej wylany zosta-
nie już normalny asfalt. 

– Obecnie powstał ponad 3-metro-
wy wykop, w którym kolejno układane 
i zgrzewane są rury. Jest to początek prac 

przy budowie kolektora oraz przygotowa-
nie terenu pod budynek tłoczni ścieków 
ogólnospławnych – mówi Sławomir 
Grucel z MPWiK.

To dopiero początek, gdyż do 
wybudowania jest jeszcze ok. 7,5 m 
odcinek kolektora tłocznego oraz 
przebudowa znacznego odcinka wodo-
ciągu m. in. w ulicy Batorego, Dąbrow-
skiego, Końcowej, Pasternik oraz ulicy 
Szczakowskiej. Prace prowadzone po 
lewej stronie ulicy Batorego w kierun-
ku Szczakowej. Pewne utrudnienia 
w ruchu pojawią się, kiedy pracownicy 
firmy BUDREN dotrą do nieczynnego 
wiaduktu kolejowego.

Inwestycja, oprócz ekologicznych 
rozwiązań, ma w przyszłości umożli-
wić mieszkańcom podłączenie się do 
kanalizacji sanitarnej, poprawić system 
dostarczania wody, a także wpłynąć 
pozytywnie na stan środowiska natural-
nego i wód powierzchniowych.

Strażak SamZ pionu do poziomu



20 Co tydzień nr 33/881
13 sierpnia 2008 roku

Miasto Jaworzno

 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie przekazuje 
oferty pracy trudne do zrealizowania:

• LEKARZ ANESTEZJOLOG – wykształcenie wyższe medyczne, mile widziany staż 
pracy,

• LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ – wykształcenie wyższe  medyczne, mile 
widziany staż pracy,

• LEKARZ KARDIOLOG – wykształcenie wyższe medyczne, mile widziany staż pracy,
• LEKARZ CHIRURGII DZIECIĘCEJ – wykształcenie wyższe medyczne, mile widziany 

staż pracy,
• LEKARZ SPECJALISTA W ODDZIALE RATUNKOWYM – wykształcenie wyższe me-

dyczne, mile widziany staż pracy,
• LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU RADIOLOGII – wykształcenie wyższe medyczne, 

mile widziany staż pracy,
• LEKARZ NEONATOLOG LUB PEDIATRA – wykształcenie wyższe medyczne, mile 

wdziany staż pracy,
• LEKARZ NEUROLOG – wykształcenie wyższe medyczne, mile wdziany staż pracy, 
• RATOWNIK MEDYCZNY – wykształcenie wyższe medyczne, mile wdziany staż pracy, 
• ZASTĘPCA ORDYNATORA ODDDZIAŁU NEONATOLOGII – wykształcenie wyższe 

medyczne, mile widziany staż pracy,
• MASZYNISTA – wykształcenie minimum zawodowe, mile widziany staż pracy, upraw-

nienia do pracy na stanowisku maszynisty,
• POMOCNIK MASZYNISTY – wykształcenie minimum zawodowe, mile widziany staż 

pracy, uprawnienia do pracy na stanowisku pomocnika maszynisty, samodzielność, 
dyspozycyjność,

• MANEWROWY – wykształcenie minimum zawodowe, mile widziany staż pracy, 
uprawnienia do pracy na stanowisku manewrowy, samodzielność, dyspozycyjność,

• REWIDENT TABORU – wykształcenie minimum zawodowe, mile widziany staż pracy, 
uprawnienia do pracy na stanowisku ustawiacz, samodzielność, dyspozycyjność,

• FLIZIARZ – POSADZKARZ – wykształcenie zawodowe, mile widziany staż pracy
• MECHANIK SAMOCHODOWY – wykształcenie zawodowe (mechaniczne), wymagany 

staż pracy, prawo jazdy kat. B.

KONTAKT: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
ul. Północna 9b, pokój 118 tel. 032 618-19-18

Ogłoszenia drobne

Informator Kulturalny

923/d/08
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Sierpień w Bibliotece:
Oddział dla Dzieci i Młodzieży 

wakacje 2008
BIBLIOWAKACJE

„LITERACKO-FILMOWA 
WĘDRÓWKA PO ŚWIECIE”

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 f ilmowa „Koziołek 
Matołek”, 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

Ogłoszenie własne

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

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

Plan Działalności MCKiS – SIERPIEŃ
14.08 Zajęcia Taneczne 12.00-13.00 – DK Jeleń
16.08 „Festyn letni” na Jeziorkach –klub Kasztan
18.08 Zajęcia Plastyczne z Artystą Malarzem10.00-12.00 

- DK Jeleń
Zajęcia Muzyczne– Muzyka wielkich mistrzów 13.00-14.00– DK Jeleń
18.08-29.08 warsztaty taneczne „LATO 2008” godz. 16.00-17.30 

wiek 6-15 lat młodzież ponadgimnazjalna godz. 17.30-
19.00 –DK Szczakowa

18.08-29.08 Otwarta pracownia plastyczna MCKiS ul. Mickiewicza 2
18.08-29.08 Otwarte warsztaty pracy z tekstem –Sala Teatralna  

ul. Mickiewicza 2.
19,20,26,27.08 Otwarte Zajęcia rytmiki – Sala lustrzana w hali MCKiS 

ul. Grunwaldzka 80.
25-29.08 Warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie, wikliniarskie. 

Parking przed halą MCKiS ul. Grunwaldzka80
31.08 „Na Pograniczu” – Dożynki Miejskie. Parking przed 

halą MCKiS ul. Grunwaldzka 80.
16-17.08 „Mundialito” – turniej piłki nożnej plażowej OWR 

Sosina ul. Bukowska
20.08 Włochy –Rosja- mecz piłki nożnej w ramach IV Mię-

dzynarodowego Turnieju Dziewcząt do lat 17 Stadion 
Miejski ul. Krakowska 8

23.08 Festyn „Zakończenie Wakacji ze SKOK-iem Jaworzno” 
Stadion sportowy MCKiS ul. Moniuszki 95.

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  pomieszczenia 
biurowe i pomieszczenia pod 
działalność gospodarczą, teren 
ogrodzony. Ul. Szelonka 1, przy 
obwodnicy.  Tel. 0601 520 180

875/D/08

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

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

809/D/08

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

891/D/08

Sprzedam 50 m2 – Leopold cena 160 
tys zł, tel. 032/ 752 09 22, 
032/ 752 72 05

951/D/08

Sprzedam mieszkanie (Os. Stałe) 
54 m2 tel. 032/ 752 50 12

934/D/08

Wynajmę M-3 (Os. Stałe) 
tel. 0 608 061 712

955/D/08

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

922/D/08

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

952/D/08

Sprzedam mieszkanie M-4 II piętro 
(Gigant) tel. 0 606 43 78 49

972/D/08

Sprzedam działkę 1.700 m2 – Ciężko-
wice tel. 032/ 615 67 71

959/D/08

Do wynajęcia kawalerka 38 m2 ume-
blowana – Centrum; 1100 zł + media 
tel. 0 605 844 604

944/D/08

PRACA
Firma zatrudni kierowcę do roz-
wozu 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

Skład budowlany zatrudni przedstawi-
ciela 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

Firma Omega 1 zatrudni pracowników 
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

Zatrudnię fryzjerkę do salonu fryzjer-
sko- kosmetycznego tel. 032/ 751 30 
04, 0 601 896 943

936/D/08

Zatrudnimy osobę do działu 
marketingu ze znajomością 
j ęz yka angie lsk iego ora z 
prawem jazdy, mile widziana 
znajomość języka rosyjskiego 
tel. 032/ 616 27 44

963/D/08

Poszukuję opiekunki do dziecka. 
Tel. 509 120 550

811/D/08

Firma zatrudni magazyniera 
tel. 032/ 627 61 12, 660 788 650 
(dzwonić od 8.00 do 13.00)

966/D/08

Zatrudnię kierowcę w hurtowni spo-
żywczej. Samochód dostawczy do 3,5 
tony. Prawo jazdy kat. B 
tel. 032/ 61 77 033

965/D/08

Przyjmę operatora koparko – łado-
warki kontakt 032/ 614 01 75

973/D/08

Firma zatrudni pracowników budow-
lanych i pomocników tel. 0 604 494 
596 (proszę dzwonić w godzinach od 
8.00 do 16.00)

966/D/08

Firma budowlana zatrudni pracowni-
ków dachowych oraz dociepleniowych 
tel. 032/ 617 73 45

109/07

Zatrudnimy kobietę z orze -
czeniem o stopniu niepełno-
sprawności do pomocy przy 
produkcji. Tel. 032/ 616 27 44

963/D/08

Firma zatrudni kierowcę samochodu 
ciężarowego, prawo jazdy kat. C+E 
tel. 032/ 627 61 12, 660 788 650 
(dzwonić od 8.00 do 13.00)

966/D/08

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

912/D/08

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

962/D/08

Przyjmę malarzy, gipsiarzy, flisiarzy 
tel. 0 721 368 230

930/D/08

Zatrudnimy elektryka bądź 
elektronika ze znajomością 
automatyki, mile widziane 
uprawnienia SEP do 1 KW do 
utrzymania ruchu przy produk-
cji. Tel. 032/ 616 27 44

963/D/08

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

961/D/08

Zatrudnię kucharza i pomoc 
kuchenną z aktualnymi bada-
niami. Praca od września tel. 0 
609 547 991, 0 666 515 217

940/D/08

Poszukujemy f irmy remontowo – 
budowlanej do współpracy. Kontakt 
032/ 614 01 75

973/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

T E L E W I ZO RY –  n a p r a w y 
domowe. Tel. 032/ 751 57 69.

192/04

Czyszczenie dywanów, wykła-
dz in ,  tap icerki  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

Usługi transportowe (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

Kompleksowe remonty poddasza 
tel. 0 605 835 147

925/D/08

Wykańczanie wnętrz, kafelkowanie 
tel. 0 609 02 76 22

967/D/08

 Malowanie, gładzie, panele, flizy 
tel. 0 721 368 230

930/D/08

Remonty tel. 0 668 853 409
957/D/08

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

Remont A-Z gładzie, malowanie, 
poddasze tel. 0 605 835 147

956/D/08

FOTOGRAFIA ŚLUBNA plener, studio, 
reportaż Foto-Trendy Piłsudskiego 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, 
0505 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

939/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 Peugeota Partnera 2.0 
HDI, 2001r, cena 17.900, 5- osobowy 
tel. 0 606 452 653

971/D/08

KUPNO-SPRZEDAŻ
Sprzedam stemple budowlane 280 
szt/2,80 tel. 0 508 300 225/226

946/D/08

Sprzedam pianino niemieckie tel. 0 
888 803 369

950/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/08

Aerobik Gimnazjum Nr. 5, pn, śr, czw. 
godz. 19.00

935/D/08

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

907/D/08

„ALEX” kursy przygotowujące 
do nowej i starej matury. Tel. 0 
506 756 605, 032/ 728 17 06

949/D/08

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

Hiszpański – kurs wrzesień 
tel. 0 695 773 397

937/D/08

„ALEX” średnie wykształcenie 
najkrócej – kursy www.liceum-
kursy.pl.tl tel. 032/ 728 17 06, 
0 506 756 605

949/D/08

JĘZYKI OBCE
TŁUMACZENIA ANGIELSKO- 
POLSKIE! 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 pieska w dobre ręce (szcze-
niaczek 6- miesięczny)  
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

941/D/08
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Studenci, uczniowie, harcerze podczas instruktażu przed bitwą

Krótka, zwycięska, uznana za jed-
ną z najbardziej znaczących bitew 
w dziejach świata. Polacy po pół-
torawiecznym panowaniu obcych 
zaborów bohatersko obronili na-
jazd wojsk sowieckich na Warszawę  
w sierpniu 1920 roku. Żołnierze WP 
obronili niepodległość Polski oraz 
wpłynęli na losy całego kontynentu. 
Największe walki toczyły się od 13 
do 16 sierpnia w pobliżu Radzymina 
i dalsze równie zaciekłe do 25 sierp-
nia z ostatecznym przełamaniem 
frontu Armii Czerwonej.

Kalendarium wydarzeń 
1920 roku

• 4 czerwca ruszyło natarcie sowiec-
kie, pięć tygodni później Rosjanie 
dotarli nad Wisłę. Europa stanęła 
przed groźbą komunistycznej re-
wolucji. Gdyby w takim tempie po-
suwali się, pokonując przeciwnika, 
dotarliby do granicy niemiecko-
francuskiej.

• 4 lipca gen. Michaił Tuchaczewski 
rozpoczął ofensywę frontu pół-
nocnego przeciw Polsce, wydając 
rozkaz: „Na zachód, po trupie białej 
Polski, do rewolucji światowej”.

• Na początku sierpnia Armia Czer-
wona znalazła się w okolicach 
Warszawy.

• 6 sierpnia Józef Piłsudski zdecydował 
o zorganizowaniu obrony w rejonie 
stolicy i stworzenie nad Wieprzem 
silnej grupy manewrowej.

• 13 sierpnia rozpoczęły się walki 
w rejonie Radzymina, dywizje ra-
dzieckie skierowały atak na War-
szawę, miejscem krwawych trzy-
dniowych walk był Radzymin.

• 14 sierpnia wojska sowieckie ude-
rzyły od strony Wkry, próbując 
okrążyć Warszawę od północy, 
przebiły się w okolice Płocka. Nad 
Wkrą 5 Armia gen. Władysława 
Sikorskiego walczyła z wojska-
mi radzieckimi, przechodząc do 
kontruderzenia.

• Z 14 na 15 sierpnia wprowadzono pod 
Radzymin odwód frontu dywizję gen.
Lucjana Żeligowskiego, rozpoczynając 
kontrnatarcie. Bolszewicy w kilku 
miejscach przerwali polską obronę,  
a 14 sierpnia znaleźli się 15 km od War-
szawy. W dniach od 13 do 15 sierpnia 
czterokrotnie Radzymin przechodził 
na przemian z rąk do rąk.

• 15 sierpnia wojska 1 Armii polskiej 
do dowództwem gen. Franciszka 
Latinika przejęły inicjatywę nad 
środkową Wisłą.

• 16 sierpnia ruszyła ofensywa znad 
Wieprza pod dowództwem Józefa 
Piłsudskiego w kierunku Mińska 
Mazowieckiego i Siedlec. Jednocze-
śnie na północnym odcinku frontu  
w rejonie Wkry, walczyła 5 Armia gen. 

Sikorskiego. Polskie dywizje wbiły się 
klinem między oddziały bolszewickie, 
oskrzydlające od północy Warszawę. 
Uderzenie znad Wieprza wyszło na 
tyły wroga. Bolszewicka 16 Armia 

szturmująca na Warszawę została roz-
gromiona, ponadto 3 i 5 Armia zostały 
rozbite. Kontrofensywa wojsk polskich 
pod dowództwem Piłsudskiego zmu-
siła Armię Czerwoną do odwrotu, tu 
rozstrzygnęły się losy bitwy.

• 17 sierpnia Armia Konna Budion-
nego znalazła się pod Lwowem.

• 18 sierpnia gen. Tuchaczewski ofi-
cjalnie dowiedział się o klęskach 
sowieckich armii.

• 19 sierpnia po uzyskaniu połącze-
nia z dowództwem 4 Armii, zarzą-
dził bezapelacyjny odwrót.

• 20 sierpnia nastąpił odwrót wojsk 
radzieckich w Galicji i na Lubelsz-
czyźnie. Po 10 dniach ofensywy 
wojska polskie w pościgu przekro-
czyły Bug i dotarły nad Niemen.

• 28-31 sierpnia została pobita I Ar-
mia Konna Siemiona Budionnego 
przez polską kawalerię pod Koma-
rowem koło Zamościa.

• 16 września oddziały polskie zajęły 
Łuck i Równe.

• 20-28 września nad Niemnem woj-
ska gen. Edwarda Rydza-Śmigłego 
uderzyły na tyły wojsk radzieckich. 
Cztery armie radzieckiego Frontu 
Zachodniego oraz III Korpus Kon-

ny zostały rozbite lub osaczone.
• 15 października wojska polskie 

zajęły Mińsk Białoruski.
• 18 października nastąpiło zawie-

szenie broni na całym froncie pol-
sko-radzieckim. W bitwie zginęło 
ok.25 tys. żołnierzy bolszewickich, 
do niewoli wzięto ok. 60 tys. jeń-
ców. Straty polskie to 4,5 tys. pole-
głych i ok.22 tys. rannych.

Decydująca bitwa
Stoczona w dniach 13-25 sierpnia  

przez Wojsko Polskie z wojskami 
Armii Czerwonej, rozgrywała się wg 
koncepcji Józefa Piłsudskiego Naczel-
nego Wodza z uwzględnieniem planu 
operacyjnego opracowanego pod kie-
runkiem Szefa Sztabu Generalnego 

WP gen. Tadeusza Rozwadowskiego. 
Toczyła się na rozległym terenie od 
Włodawy nad Bugiem. Rozpoczęła 
się bojami obronnymi na przedpolach 
Warszawy i na pn. wsch. przedpolach 
Modlina.

88. rocznica Bitwy Warszawskiej

Ochotnicy podążający na front

Ochotnicy z nowo poświęconym sztandarem Armii Ochotniczej, 
którą dowodził gen. J. Haller

Okopy pod Włodawą

Pod naporem sił wojsk sowieckich 
dowodzonych przez gen. M. Tucha-
czewskiego, wojska polskie zostały 
zmuszone do ustąpienia w rejonie 
Radzymina. Obronna faza bojów 
trwała na kierunku modlińskim do 
14 sierpnia, następnie polska armia 
gen. Sikorskiego pobiła przeciwnika 
pod Sochocinem, Mławą. Na kierun-
ku warszawskim walki toczone były 
w rejonie Radzymina i Ossowa pod 
ogólnym dowództwem gen. Józefa 
Hallera i udziale oddziałów dowo-
dzonych przez gen. Żeligowskiego, 
trwające do 16 sierpnia.

W tym dniu rozpoczęto rozstrzy-
gające kontrnatarcie znad Wieprza 
pod dowództwem J. Piłsudskiego na 
linię Brześć Litewski, Siedlce, Mińsk 
Mazowiecki, przełamując front obro-
ny przeciwnika uderzeniem na tyły 
wojsk atakujących Warszawę. 17 i 18 
wyzwolono Białą Podlaską, Łuków, 
Siedlce. 19 sierpnia wojska polskie 
przeszły do działań pościgowych  

i doprowadziły do odwrotu wojsk 
Tuchaczewskiego.

20 sierpnia jednostki WP wy-
zwoliły Brześć Litewski, Węgrów, 
25 sierpnia zajęły Białystok, Łomżę, 
Ostrołękę i dotarły do granicy z Pru-
sami Wsch., odcinając drogę odwrotu 
siłom bolszewickim.

Konsolidacja społeczeństwa
W okresie lipca i sierpnia 1920 

roku, w rozwijającej się atmosferze 
zagrożenia wojny, nastąpiła nie-
zwykła konsolidacja społeczeństwa.  
W jedności, zgodzie, obudził się duch 
walki, wyzwolił się duży potencjał sił 
patriotycznych. W licznych odezwach 
czy przemówieniach, zarówno ko-
ścielnych, jak przez przedstawicieli 
władz państwowych, apelowano, na-
woływano do wstępowania do armii 
ochotniczej, do składania pieniędzy 
na rzecz pomocy dla armii.

Dowódcą Armii Ochotniczej w lip-
cu 1920 roku mianowano gen. Józefa 

Hallera. W szeregi armii wstępowali 
mieszkańcy okolicznych miejscowo-
ści, ludność miast, robotnicy, chłopi, 
artyści, harcerze. Błękitny Generał, jak 
nazywano Józefa Hallera, mobilizował 
także młodzież studencką i szkół śred-
nich do udziału w obronie Ojczyzny. 
Bardzo licznie wstępowali doświad-
czeni w bojach I wojny światowej byli 
żołnierze i byli legioniści Legionów Pol-
skich, podążając za głosami wezwań, 
odezw charyzmatycznych dowódców 
J. Piłsudskiego i J. Hallera.

Od 1 lipca do 20 sierpnia wcielo-
no do wojska 164 tys. osób, ponadto  
77 tys. uzyskano z zaciągu ochotni-
czego. Stan armii polskiej powiększył 
się do 900 tys. żołnierzy.

W bitwie na przedpolach War-
szawy brali udział także ochotnicy  
z Jaworzna i najbliższych okolic, byli 
legioniści – to Aleksander Grzybek  
z Jaworzna, Roman Marcińsk i  
z Chrzanowa, Ignacy Sokołowski i Ta-
deusz Pokorny ze Szczakowej.

Zakończenie wojny 
polsko-sowieckiej

Wydarzenia wojenne między  
13-25 sierpnia 1920 roku noszą mia-
no Bitwy Warszawskiej, określanej 
jako 18. decydująca bitwa w dziejach 
świata. Rosjanie nie spodziewali się 
kontruderzenia znad Wieprza, od 
którego odwróciła się karta wojny. 
Armia Czerwona pewna swoich do-
tychczasowych zwycięstw, upojona 
powodzeniami, które towarzyszyły jej 
przez setki mil od brzegów Dźwiny, 
Berezyny i Kijowa, w tym miejscu 
wstrzymała opór, mimo liczebnej 
przewagi, zmuszona została do wyco-
fywania się. Po kilku dniach to nie był 
odwrót, a ucieczka i popłoch. Zdecy-
dowany i śmiały manewr strategiczny 

znad Wieprza Naczelnego Wodza  
i pozostałych znakomitych dowód-
ców zasłużyło na wielkie uznanie 
wraz z postawą moralną i wolą walki 
wszystkich walczących. 

Brytyjski dyplomata lord Edgar 
Vincent d`Abernon przebywający  
w Polsce w czasie walk pod Warszawą 
w swojej książce „Osiemnasta decydu-
jąca bitwa w dziejach świata”, zamieścił 
zdanie: „Zasadnicze znaczenie polskie-
go zwycięstwa nie ulega wątpliwości, 
gdyby wojska sowieckie przełamały 
opór armii polskiej i zdobyły Warsza-
wę, wówczas bolszewizm ogarnąłby 
Europę Środkową, a być może prze-
niknąłby i cały kontynent”.

Po zwycięskiej bitwie nad Nie-
mnem, rozpoczęły się negocjacje, 
które ostatecznie zakończyły się pod-
pisaniem 18 marca 1921 roku traktatu 
pokojowego w Rydze. W wyniku woj-
ny została ukształtowana wschodnia 
granica Polski.

zofia ŻaK
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Twórczość

25 lat STK – rok jubileuszowy (cz. 8)

Nasi artyści
Priorytetowym zadaniem Stowarzy-

szenia Twórców Kultury w Jaworznie od 
początku jego powstania było ujawnia-
nie nowych talentów oraz tworzenie dla 
nich zorganizowanych form rozwoju  
i promocji. Również od początku swe-
go istnienia stowarzyszenie stawiało  
na różnorodność form wypowiedzi 
artystów, zarówno w dziedzinie literac-
kiej jak i plastycznej, pozostawiając im  
pełną swobodę twórczą. 

Osobą posługującą się niezwykle 
oryginalną techniką plastyczną jest 
pani Józefa Szczepańska, która wyko-
nuje papierowe wycinanki, łącząc je 
z akwarelą. Są to barwne ogrody wy-
obraźni z pogranicza baśni i marzeń. 
Stanowią odzwierciedlenie niezwykłej 
fantazji autorki oraz jej tęsknoty do 
świata nierealnego piękna, jakby ze snu. 
Zdobione wycinankami obrazy pani 
Józefy Szczepańskiej stanowią niepo-
wtarzalną dziedzinę plastyki, są cieka-
we, nietuzinkowe. Swoje prace autorka 
prezentowała na licznych wystawach  
w Jaworznie oraz w Katowicach, Cho-
rzowie, Tarnowie, Wodzisławiu Ślą-
skim, Ciechocinku, Kudowie, Duszni-
kach i Iwoniczu.

Pani Józefa Szczepańska tworzy 
również poezje. Jest autorką tomiku 

pt. „Wiosenny wiatr”. Jej wiersze 
znajdują się również w arkuszu po-
etyckim pt. „Pomiędzy szybami”. 
Utwory swoje publikowała na łamach 
„Gwarka”, „Twórczości Robotniczej”, 
„Zielonego Sztandaru”, „Animatora” 
i „Co tydzień”. 

Ze Stowarzyszeniem Twórców 
Kultury pani Józefa Szczepańska jest 
związana od 25 lat. Niejednokrotnie 
wchodziła w skład komisji rewizyjnej 
Stowarzyszenia, chętnie uczestniczy  
w różnych spotkaniach i plenerach. Jest 
osobą bardzo aktywną i komunikatyw-
ną. Te cechy ułatwiały jej współpracę 
z innymi organizacjami, m.in. z ja-
worznickim kołem Polskiego Związku 
Niewidomych, z którym organizowała 
autorskie wieczory poetyckie łączone 
z wystawami swoich prac. Polskie To-
warzystwo Czytelnicze wydało folder 
„Wycinanki i akwarele”, w którym 
znajdują się fotografie najpiękniejszych 
jej obrazów.

Za swoją działalność i twórczość 
była wyróżniana dyplomami, listami 
gratulacyjnymi i nagrodami oraz uho-
norowana odznaczeniem „Zasłużony 
Działacz Kultury” przyznanym przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.  Jolanta hałas m.

MOJA KOLEBKA 
Kolebką moją jesteś co dnia
w klęski, pożogi i śmiech dnia.
Tu się me kroki zatrzymały,
tu odebrałam dar niemały
i ukochane oddam do dna...
Tobie, bo nazwy już nie zmienisz
Rośniesz, piękniejesz dla istnienia. 
Dla Ciebie twórcze są marzenia.
Legendą wieku kołysane
rośnie Jaworzno ukochane.

OJCZYZNA
Czym jest Ojczyzna?
Żył strun potokiem
Źrenicą wprawną
Językiem – wzrokiem

Czym jest Ojczyzna?
Matką jedyną

Dla dzieci zawsze 
Hojną i żywą

Czym jest ojczyzna?
Sercem i wiarą
Słońca promieniem
Ziemi ofiarą

Czym jest Ojczyzna? 
Kawałkiem chleba
Gwiazdą ziemi 
i nieba.

90-lecie Lotnictwa 
Polskiego (1918-2008)

10-lecie SLPP – rys historii
Stowarzyszenie Lotników Pol-

ski Południowej im. mjr pil. Karola 
Pniaka dowódcy 308 Krakowskiego 
Dywizjonu Myśliwskiego ma ponad 
10-letnią historię, działalność rozpo-
częło w 1997 roku.

Początki organizacyjne sięgają 
do roku 1995 wieloma spotkaniami 
z udziałem jaworznickich lotników, 
rodzin, przedstawicieli władz mia-
sta, delegacji krakowskich i śląskich 
pułków lotniczych na apel Tadeusza 
Zemuły mieszkańca miasta Jaworzna, 

pasjonata lotnictwa, popularyza-
tora chwalebnych dziejów polskich 
skrzydeł.

Do zorganizowania i powstania 
stowarzyszenia przychylnie ustosun-
kowali się i zarazem mocno zaanga-
żowali weterani lotnictwa, dowódcy 
eskadr „A” i „B” 308 Dywizjonu płk. 
pil. Edward Jaworski i płk. pil. Stani-
sław Bochniak.

Centralne uroczystości obchodów 
80-lecia Lotnictwa Polskiego odbywa-
ły się w maju 1998 roku w Jaworznie. 
Przybyli na nie przedstawiciele Rządu 
RP, dowództwa i pułków lotniczych. 
Podczas uroczystości gen. bryg. pil. Sta-
nisław Skalski legendarny as lotnictwa, 
zarazem przyjaciel K. Pniaka, żołnierz 
weteran, dowódca wspólnych walk 
począwszy od kampanii wrześniowej  
i RAF-u na Zachodzie, w hołdzie sy-
nowi jaworznickiej ziemi dokonał od-
słonięcia tablicy pamiątkowej mjr pil. 
Karola Pniaka na gmachu TG Sokół  
w Jaworznie przy ul. Mickiewicza. Re-
plika tej tablicy znajduje się w Kaplicy 
Pamięci Narodu na Jasnej Górze.

W sanktuarium MBNP w Os. 
Stałym w Jaworznie została otwarta 
i poświęcona we wrześniu 1999 roku 
Kaplica Lotników p.w. MB Loretań-
skiej, patronki lotników. Figurka zo-
stała sprowadzona z Loreto. W czasie 
uroczystych obchodów święta lotni-
czego z udziałem przedstawicielstwa 
attache wojskowego Wielkiej Brytanii 
i honorowego gościa prezydenta RP 
na uchodźstwie Ryszarda Kaczorow-
skiego dokonano wiele ważnych ak-
tów na rzecz miasta i środowiska lot-
niczego, jak nadania imienia parkowi 
w Os. Stałym im. Lotników Polskich 
i rondu im.308 Krakowskiego Dywi-
zjonu Myśliwskiego oraz poświęcenia 
Kaplicy Lotników. W odczytanym 
przesłaniu od ówczesnego prezydenta 
A. Kwaśniewskiego znalazł się m.in. 
fragment: „Niech uroczystość po-
święcenia Kaplicy Lotników będzie 
okazją do złożenia hołdu asom walk 
powietrznych, poległym na wszyst-
kich frontach II wojny światowej.

Kaplica Lotników, jako nekropolia 
otrzymała dekretem miano „Kapli-
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ca Pamięci Narodu”. Każdego roku 
odbywają się uroczystości z ceremo-
niałem wojskowym składania urn  
z ziemią z mogił poległych lotników 
w obronie Ojczyzny na obczyźnie An-
glii, Belgii, Holandii, Danii, cmenta-
rza Orląt Lwowskich i zapomnianych 
mogił Kresów Wschodnich.

11 maja 2006 roku w Warsza-
wie miało miejsce uroczyste pod-
pisanie porozumienia pomiędzy 
Ministerstwem Obrony Narodowej  
a Stowarzyszeniem Lotników Polski 
Południowej.

Kraków – Balice. Odsłonięcie pomnika „Chwały Polskich Skrzydeł”

Przekazanie urny z ziemią ks. kustoszowi Józefowi Lendzie. 
Od lewej Józef Skulich i Tadeusz Zemła

W październiku 2007 roku Tadeusz 
Zemuła został uhonorowany „Szablą 
oficerską” aktem nadania za umac-
nianie obronności RP oraz współpracę  
z Wojskiem Polskim. Wręczenia doko-
nał Szef Sztabu Wojskowego w Katowi-
cach płk. Zbigniew Piątek w obecności 
wiceprezesa SLPP Józefa Skulicha.

W Makowie Podhalańskim 19 paź-
dziernika 2007 roku odbył się zjazd 
lotników z okazji 10-lecia SLPP.

W październiku 2007 roku zmarł 
as lotnictwa polskiego gen. bryg. 
pil. Tadeusz Andersz. Uczestniczył  
w licznych uroczystościach lotniczych 
organizowanych w Jaworznie.

W Krakowie – Balicach
19 lipca 2008 roku odbyły się 

uroczystości związane z obchodami 
Chwały Lotnictwa Polskiego pod 
honorowym patronatem Bogdana 
Klicha Ministra Obrony Narodowej 
i Marka Nawary Marszałka woj. Ma-
łopolskiego.

Obchody rozpoczęła o godz. 10.00 
polowa Msza św. pontyfikalna, kon-
celebrowana, po której nastąpiło 
odsłonięcie i poświęcenie pomnika 
„Chwały Polskich Skrzydeł” oraz  
wręczenie sztandaru SLPP. Po głów-
nych uroczystościach odbyło się 
spotkanie z zaproszonymi gośćmi 
w Klubie Garnizonowym Jednostki 
Wojskowej Balice.

W Katowicach – Muchowcu
23 sierpnia 2008 roku odbędzie 

się IV Festyn Lotniczy im. 304 Dy-
wizjonu Bombowego Ziemi Śląskiej 
w związku z obchodami jubileuszu 
90-lecia Lotnictwa Polskiego i 10-le-
cia Stowarzyszenia Lotników Polski 
Południowej.

Uroczystości odbywać się będą 
pod honorowym patronatem Mi-
nistra Obrony Narodowej Bogdana 
Klicha, Marszałka woj. Śląskiego 
Bogusława Śmigielskiego, prezydenta 
miasta Katowice Piotra Uszoka.

W Jaworznie
Na dzień 21 września 2008 roku 

zapla nowa ne zosta ł y doroczne 
główne uroczystości „Chwalebne 
Dzieje Lotnictwa Polskiego” pod 
honorow y m pat ronatem Ma r-
szałka woj. śląskiego Boguslawa 
Śmigielskiego i Prezydenta Mia-
sta Jaworzna Pawła Silberta oraz 
mecenatem Szefa Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Katowicach 
płk. Zbigniewa Piątka.

Nad blokiem jubi leuszow ych 
obchodów organizowanych przez 
SLPP honorowy patronat objęli: 
Bogdan Klich Minister Obrony Na-
rodowej, Marek Nawara Marszałek 
woj. Małopolskiego, Bogusław Śmi-
gielski Marszałek woj. śląskiego, ks. 
kard. Stanisław Dziwisz Metropolita 
Krakowski, Piotr Uszok Prezydent 
Miasta Katowice, Małgorzata Ra-
dwan-Ballada przewodnicząca Rady 
Miasta Katowice, Jacek Majchrowski 
Prezydent miasta Kraków, Paweł 

Silbert Prezydent miasta Jaworzno, 
Józef Krzyworzeka Starosta pow. 
krakowskiego, prof. dr hab. inż. Fe-
liks Stachowicz dziekan Wydziału 
Bud. Maszyn i Lotnictwa Politechni-
ki Rzeszowskiej. Program obchodów 
uroczystości w Jaworznie, opubliku-
jemy do wiadomości mieszkańców 
we wrześniu.

zofia ŻaK
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Minął kolejny tydzień akcji „Wa-
gabunda” organizowanej wspólnie 
przez Ludowy Klub Sportowy ”Cięż-
kowianka” w Jaworznie oraz Klub 
Środowiskowy „Wega” Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu. Letni 
wypoczynek jest współfinansowany 
z budżetu miasta Jaworzna w ra-
mach realizacji zadania publicznego 
pn. „Wagabunda” – organizacja jed-
nodniowych imprez rekreacyjno-tu-
rystycznych. W ostatnim tygodniu 
zorganizowano dzieciom wyjazdy 
na basen oraz niemal 12-godzinny 
rajd w Beskid Średni. 

W czwartek, 6 sierpnia, kilka minut 
po 7 rano, uczestnicy ekspedycji ruszyli 
z Jaworzna do Myślenic. W trakcie rajdu, 
którego przewodnikiem tradycyjnie był 
pan Roman Agdan, uczestnicy zdobyli 
szczyty Ukleina, Łysina i Lubomir, zjedli 
obiad w schronisku na Kudłaczu oraz 
zeszli do Wiśniowej i Węglówki. Młodzi 
ludzie chłonęli wszystkimi zmysłami 
soczystą górską przyrodę. Bacznie roz-
glądali się wokół czego dowodem jest 
znalezienie przez Szymka Fiutowskiego 
0,5 kilogramowego grzyba. Trasa wyma-
gała od uczestników rajdu dobrej kondy-
cji. Trudy podróży wynagradzał widok 
skąpanych w słońcu szczytów oraz 
teleskop w odbudowanym w ubiegłym 
roku obserwatorium astronomicznym 

Wagabunda 2008
im. profesora Tadeusza Banachiewicza. 
Młodzież jaworznicka historycznie jako 
pierwsza zorganizowana grupa miała 
możliwość zwiedzenia obserwatorium.

Uczony był wybitnym astronomem 
i matematykiem, profesorem Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, wiceprezesem 
Międzynarodowej Unii Astronomicznej. 
W 1930 obliczył parametry orbity nowo 
odkrytego Plutona.

W 1925 roku opracował rachunek 
krakowianowy. Podniósł obserwato-
rium na Lubomirze do rangi między-
narodowego ośrodka badań gwiazd 
zaćmieniowych. Na Lubomirze Bana-
chiewicz zapoczątkował także szeroko 
zakrojone obserwacje gwiazd zmien-
nych, kontynuowane m.in. przez od-
krywcę pyłowych księżyców Ziemi – do-
centa Kazimierza Kordylewskiego. Samo 
obserwatorium działało od czerwca 1922 
do września 1944 roku, gdy Niemcy 
spalili drewniane zabudowania.Stare 
obserwatorium na Lubomirze na trwa-
łe zapisało się w światowej astronomii.  
3 kwietnia 1925 roku kierownik tutejszej 
stacji Lucjan Orkisz, odkrył kometę 
nazwaną później jego imieniem. Drugą 
odkryto 11 lat później, tj. 17 lipca 1936 r., 
a dokonał tego astronom amator Włady-
sław Lis (kometa Kaho-Kozik-Lis).

Odbudowa przedwojennego ob-
serwatorium została uwieńczona 

sukcesem – to jedno z najstarszych,  
a jednocześnie najmłodsze w Polsce 
obserwatorium astronomiczne roz-
poczęło swą działalność uroczystym 
otwarciem 6 października 2007 roku. 
Obserwatorium na Lubomirze będzie 

posiadało nowoczesny sprzęt obser-
wacyjny, który zostanie pozyskany  
z uczelni wyższych. Koordynator za-
dania Wanda Ciołczyk składa podzię-
kowanie Gminie Jaworzno, Fundacji 
„Energetyka na rzecz Polski Południo-

wej”, Stowarzyszeniu Ochrony Zdro-
wia Pracowników PKW w Jaworznie, 
Śląskiemu Wojewódzkiemu Zrzeszeniu 
LZS w Katowicach oraz wolontariu-
szom, którzy udzielili pomocy przy 
realizacji przedsięwzięcia. w.

W okresie od 19 lipca do 6 sierp-
nia 2008 roku młodzież z terenu 
Jaworzna oraz województwa ślą-
skiego przebywała na Obozie Szko-
leniowo-Wypoczynkowym MDP  
w Mielnie – Unieściu. Obóz odbył się 
dzięki pomocy finansowej Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego OSP RP  
w Katowicach, Komendy Głów-
nej PSP w Warszawie, Fundacji 
na Rzecz Polski Południowej oraz 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie. 
Opiekę merytoryczną zapewniła Ko-
menda Miejska PSP w Jaworznie.

W obozie uczestniczyła młodzież 
z pięciu Jaworznickich jednostek 
OSP – Ciężkowice, Byczyna, Dą-
browa Narodowa, Długoszyn oraz 
Jeleń. Opiekę pedagogiczną spra-
wowała wykwalif ikowana kadra: 
komendant obozu Dariusz Kaleta, 
zastępca komendanta Edward Baran, 
pracownicy PSP Jaworzno – Artur 
Nalepka oraz Dariusz Fijołek, a także 
Joanna Szymiec, Ewa Nowotny, Ilona 
i Jarosław Janus, Andrzej Walaszek, 

Mielno – nadmorska przygoda

Leszek Skowron, Jan Guja, Grzegorz 
Deńca, Róża Kaleta, Izabela Pentak, 
Jakub Ciastko oraz Stanislava Hy-
vnarova i Marek Čajan z Czech, któ-
rzy sprawowali opiekę nad młodymi 
ochotnikami z Ostravy. 

Podczas trzech tygodni trwania 
obozu młodzieży towarzyszyła pięk-

na słoneczna pogoda, którą starano 
się wykorzystać w sposób maksy-
malny. Nie brakowało rozrywek 
dla ciała i ducha, ponieważ kadra 
dbała zarówno o organizację imprez 
sportowych, jak i kulturalno-roz-
rywkowych. W programie znalazła 
się także wycieczka do Darłowa, 

gdzie młodzież mogła zwiedzić Za-
mek Książąt Pomorskich oraz do 
Darłówka, gdzie uczestnicy wybrali 
się na rejs statkiem. Jak przystało 
na obóz, którego uczestnikami byli 
młodzi strażacy nie mogło zabrak-
nąć ćwiczeń z zakresu rozwinięcia 
bojowego oraz wykładów o tema-
tyce pożarniczej, które zakończyły 
się egzaminem, podczas którego 
młodzi ludzie mogli uzyskać tytuł 
członka MDP i dowódcy MDP. 

W ciągu tych trzech tygodni pięknej 
pogody odbyły się międzyplutonowe 
zawody piłki nożnej, piłki siatkowej, 
tenisa stołowego. Na porządku dzien-
nym była musztra oraz wieczorne apele. 
Odbyły się także dwa nocne alarmy, 
a jeden z nich skończył się podziwia-
niem wschodu słońca. Wśród imprez 
kulturalno-rozrywkowych znalazły 
się ogniska, karaoke, dyskoteki, chrzest 
obozowy oraz śluby obozowe. 

Joanna szymiec

Przed schroniskiem na Kudłaczu

Pluton strażacki w pełnym składzie na plaży

A to kadra szkoleniowców
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Pani Beata pochodzi z typowej śred-
niozamożnej rodziny robotniczej. 
Fryzjerstwem pasjonuje się odkąd 
pamięta. Jako mała dziewczynka 
najchętniej bawiła się czesząc lalki, 
chciała zostać fryzjerką. Marzenie 
z lat dziecięcych towarzyszyło jej 
i później. Konsekwentnie dążyła do 
jego realizacji, obierając odpowied-
nią ścieżkę edukacji i wkraczając na 
kolejne stopnie „drabiny” fryzjer-
stwa, potem kończąc również stu-
dium ekonomiczne. Chęć dalszego 
rozwoju poskutkowała decyzją o za-
łożeniu własnej działalności, którą 
podjęła na przełomie lat 1989/90. 

Ze wsparciem ze strony rodziny 
młoda fryzjerka zaczęła realizować 
swoje zamiary. Z pomocą przyjaciela 
i jego matki, udało się znaleźć odpo-
wiedni lokal. Założenie i „postawienie 
na nogi” przedsiębiorstwa wymagało 
wkładu finansowego, niezbędne było 
zaciągnięcie kredytu. 

Beata Kirker, która od dziesięciu 
lat jest dyplomowanym instruktorem, 
a także krajowym konsultantem, nigdy 
nie bała się być indywidualistką. W kon-
kursach, w których brała udział, stawiała 
na innowacyjność. Mimo iż nie zawsze 
podobało się to jury, nie powielała sza-
blonów, lecz realizowała własne wizje. 
Dzięki temu podejściu oraz umiejętno-
ściom została zauważona przez firmę 
„Goldwell”, produkującą profesjonalne 
kosmetyki fryzjerskie. Dwa lata po za-
łożeniu przedsiębiorstwa, podpisana 
została umowa z tą właśnie firmą. Part-
nerstwo z firmą „Goldwell”, trwające 

Salon fryzjerski 
„Exclusive” zatrudnia 
obecnie dziesięć osób  
i jest jednym  
z najlepiej znanych  
w Jaworznie.  
Osobą, która 
kilkanaście lat temu 
jako dwudziestoletnia 
dziewczyna założyła 
to przedsiębiorstwo 
i dołożyła wszelkich 
starań, by odniosło 
sukces, jest Beata 
Kirker

Marzenie z lat dziecięcych

nadal, umożliwiło udział w szkoleniach 
i pokazach, a co za tym idzie – bycie na 
bieżąco z najnowszymi trendami, dające 

dużą przewagę na rynku fryzjerskim. 
Za najważniejsze wydarzenia w swojej 
karierze zawodowej pani Beata uważa 

współpracę z Mistrzem Świata Sier-
giejem Zwieriewem, oraz Mistrzynią 
Świata Marią Korzeniowską - pierwszą 
Polką, której udało się uzyskać ten tytuł. 
Najważniejszym osiągnięciem firmy jest 
zdobycie nagrody Elumen Award.

Założenie własnego zakładu fry-
zjerskiego pociągnęło za sobą zmiany 
w życiu w prywatnym. Chociaż nie 
wszystkie łatwe, miały wspólną cechę 
– w szerszej perspektywie prowadziły 
do jednego celu: samorealizacji. Ciągłe 
poświęcanie czasu i energii, począt-
kowo służyło głównie pokonywaniu 
trudności, później – rozwijaniu skrzydeł 
przedsiębiorstwa, i zarazem własnych. 
Firma i związana z nią działalność stały 
się sposobem nie tylko na zarobek, ale 
przede wszystkim na oddawanie się pa-
sji. Z czasem pojawiało się coraz więcej 
możliwości na dalsze zdobywanie wie-
dzy i doskonalenie umiejętności, pozna-
wanie nowych ludzi i miejsc. Wyjazdy 
na szkolenia, wykłady i pokazy wiązały 
się z licznymi podróżami do różnych 
części świata, spotkaniem z innymi 
kulturami. Wszystko to składało się na 
powiększanie bagażu doświadczeń, tak 
zawodowych jak i osobistych, i co naj-
ważniejsze – wzbogacenie go.

Choć praca dla bohaterki tego ar-
tykułu jest niezwykle ważna, zajmuje 
drugie miejsce w jej życiu, na pierwszym 
bowiem jest jej syn. Udaje jej się także 
znaleźć czas na spotkania ze znajomymi 
i rozwijanie swoich pozazawodowych 
zainteresowań, do których należy przede 
wszystkim numizmatyka, a także taniec 
i – od niedawna – pływanie.

Oprócz talentu, pasji i determinacji, 
do sukcesu pani Beaty niewątpliwie 
przyczyniły się wartości, które wyznaje. 
Jej zdaniem najważniejsze są szczerość 
oraz liczenie na siebie samego, poleganie 
na własnych siłach. Młodym ludziom, 
którzy myślą o tym, by założyć własną 
działalność gospodarczą radzi, aby po 
pierwsze robić coś, co się kocha, z pasją, 
po drugie zaś - nie bać się tworzyć cze-
goś nowego, podkreśla znaczenie bycia 
indywidualistą. Przedsiębiorca musi być 
również niezależny i odpowiedzialny.

maGdalena rechul

Zawody pucharu Silesian Puchar są 
popularnymi imprezami samochodo-
wymi o charakterze otwartym. Nasze 
zawody są V Rundą Silesian Puchar 
– międzynarodowego (czesko-pol-
skiego) cyklu w trialu samochodów 
terenowych. Więcej informacji oraz 
galerie zdjęć na stronie organizatora 
cyklu www.4x4trial.eu.

Jedna runda Silesian Puchar trwa dwa 
dni (sobota i niedziela) i jest podzielona 
na dwa etapy. Etap 1 (sobota) – 5 prób 
sportowych, etap 2 (niedziela) – 3 próby 
sportowe. Każda próba odbywa się na 
nierównym, nieutwardzonym podłożu. 
Nie odbywa się na drogach.

Próba sportowa jest wyznaczona 
polem próby, na którym są umieszczone 
bramki start oraz meta, które wyznacza-
ją linie startu i mety oraz pięć bramek 
punktowanych. Bramka start może być 
również bramką meta. Bramki start i meta 
są również punktowane.

Rywalizacja polega na przejechaniu 
bramek w kolejności: start – 1 – 2 – 3 
– 4 – 5 – meta w jak najkrótszym czasie,  
w ramach wyznaczonego limitu czasowe-
go. Za falstart, dotknięcie słupka bramki, 
dotknięcie granicy pola, zrzucenie słup-
ka, zrzucenie granicy pola, opuszczenie 
pojazdu przez załogę, dotknięcie słupka 
innej bramki niż tej, którą aktualnie się 
przejeżdża, przewrócenie słupka innej 
bramki niż tej, którą aktualnie się prze-
jeżdża, powtórny przejazd przez bramkę 
(nawet częściowy), dotknięcie drzewa, nie 
przejechanie bramki startu lub mety, nie-
stawienie się na linii startu do próby, nie-
podporządkowanie się decyzji sędziego, 
opóźnianie procedury startu, są naliczane 
punkty karne lub czas karny.

Czas mierzony jest od startu aż do cał-
kowitego przejechania samochodu przez 
bramkę mety. Rozdanie nagród musi od-
być się w dniu zakończenia danej rundy.

1. Salon 4x4 będzie trwał przy zawodach 
podczas ich trwania, w okolicy prób 
sportowych i Biura Zawodów. Szczegóły 
organizacyjne są zawarte w Regulaminie 
Salonu 4X4.

2. Pokazy i konkursy ratownictwa 
drogowego przeprowadzi firma RATLINE 
www.ratline.pl, która również będzie 
zabezpieczała medycznie zawody.  
Firma współpracowała  
z nami podczas Imprezy Charytatywnej 
„Dzieciaki Offroadziaki” www.imprezy.
jaworzno.pl/index.php?option=com_
content&task=view&id=766,  
www.jaw.pl/video/show/898 .

3. Catering. 
4. Pole paintballowe obsługiwane przez 

Śląski Klub Paintbolowy „Air”.
5. Konkurs fotograficzny dla kibiców 

będzie trwał przez cały czas zawodów. 
Uczestnicy konkursu podczas I etapu 

trialu będą  dokumentować zawody, 
a dnia drugiego nastąpi ogłoszenie 
wyników i rozdanie nagród.

6. Występy artystyczne (muzyczne i inne) 
będą towarzyszyć wydarzeniu pod koniec 
każdego etapu zawodów.

7. Fonos Wyryp jest do dodatkowa 
konkurencja dla zawodników 
trialu rozgrywana po zakończeniu 
zawodów sportowych o Puchar 
Śląska, ale przed rozdaniem nagród.
Zwycięzca może być tylko jeden. Trasa 
dodatkowej konkurencji będzie trudna 
i widowiskowa. Sponsorem głównej 
nagrody „wyciągarki jest Firma Fonos S.C.

8.  Pokaz pojazdów specjalnych wojskowych 
AMZ-Kutno – projekt w trakcie realizacji

9. Pokaz samochodów ciężarowych Tatra 
8x8 – projekt w trakcie realizacji 
planujemy możliwość przejazdu takim 
pojazdem, jako pasażer, w terenie.

4 x 4 Trial – Jaworzno

Miejscem zawodów i wystawy 
będzie teren po byłych 
zakładach dolomitowych 
w Jaworznie, w dzielnicy 
Pieczyska, w okolicy ulicy 
Płetwonurków

Patronaty
Patronat honorowy nad zawodami objął 
Prezydent Miasta Jaworzna.

Patronat medialny
1. OFF-ROAD 4X4 PL MAGAZYN oraz portal 

www.off-road.pl
2. Telewizja Silesia TVS
3. Radio Katowice
4. Portal Internetowa AutoGiełda  

www.auto.pl
5. Tygodnik „Co tydzień”
6. Telewizja CTv dostępna zarówno w telewizji 

kablowej, jak i na www.ctv.jaworzno.pl
7. Jaworznicki Portal Społecznościowy 

 www.jaw.pl
8. Portal – Dziennik Internetowy Serwis 

Informacyjny - www.imprezy.jaworzno.pl
9. Portal – Amatorski Klub Rajdowy -  

www.maximum.proaxer.com

Sprawy organizacyjne
Zawody sportowe w trialu samo-
chodów terenowych o Puchar Śląska 
odbędą się w dniach:
q 13.09.2008 (sobota),  

w godzinach 8:00 do 20:00
q 14.09.2008 (niedziela)  

w godzinach 8:00 do 18:00

O Nas
Automobilklub Jawor jest stowarzysze-
niem działającym non for profit i jest 
zarejestrowany w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem 0000283175. 
Skupia miłośników motoryzacji, róż-
nej jej dziedzin, z naszego i okolicznych 
miast. Automobilklub Jawor jest człon-
kiem rzeczywistym PZMot.

Opis Imprez Towarzyszących

Zwycięska załoga IV Rundy Silesian Puchar: Artur Kuźma i Arkadiusz Ciołczyk

Beata Kirker


