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Pijany kierowca spowodował kolizję

Samych szóstek w nowym roku szkolnym wszystkim uczniom życzy redakcja Ct

Pijany kierowca spowodował kolizję 
drogową na ul. Obrońców Poczty Gdań-
skiej. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

W środę, 20 sierpnia, około 18.00 
na ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej, 
przy skrzyżowaniu z ulica Krótką 
samochód marki „Polonez” uderzył  
w słup energetyczny. Na miejscu zjawiła 
się policja i straż pożarna. Przez pewien 
czas ruch ulica Obr. Poczty Gdańskiej 

Jaworzno jako jedno  
z 14 miast członków GZM ma 
zgodzić się na przystąpienie 
do jednego, projektowanego 
dla całej metropolii systemu 
odpadów komunalnych.  
Projekt porozumienia w tej 
sprawie przygotowany przez 
władze GZM ma stanąć na 
najbliższej sesji Rady Miasta, 
28 sierpnia. Prezydent Paweł 
Silbert do pomysłu odnosi się 
nader sceptycznie.

Projekt treści Porozumienia zakła-
da opracowanie i docelowe wdrożenie 
spójnego dla całej Metropolii Górno-
śląskiej systemu gospodarki odpada-
mi komunalnymi, w który docelowo 
wchodzić będą: sortownie odpadów 
komunalnych, linie demontażu i prze-
robu odpadów wielkogabarytowych  
i budowlano-remontowych, instalacje 
unieszkodliwiające odpady niebez-
pieczne, kompostownie i zakłady 
termicznego unieszkodliwiania odpa-
dów, czyli spalarnie. „W chwili obecnej 
wdrażana jest budowa dwóch zakładów 
termicznego unieszkodliwiania śmie-
ci” – czytamy w treści przygotowanej 
uchwały dotyczącej Porozumienia.

– Wszelkie zakłady zajmujące się 
unieszkodliwianiem odpadów komu-
nalnych powinny być budowane przez 
firmy komercyjne a nie samorządy. To 
pierwszy powód, dla którego nie będę 
orędownikiem porozumienia, które 
ma stanąć na sesji Rady Miasta – po-
wiedział prezydent Paweł Silbert.

– Ponadto takie sposoby utyliza-
cji śmieci powinny być dyskutowane 
ze społecznością miast, bo to jeden  
z najbardziej wrażliwych tematów 
społecznych – podkreśla Silbert.

Prezydent podkreśla również, że 
właściwymi do dyskusji w tej materii 

są podmioty branży energetycznej, 
które mają w swoich strukturach 
elektrownie i elektrociepłownie. Już 
wiadomo, że te, dziś modernizowane  
i budowane przystosowują swoje piece 
do spalania części odpadów komu-
nalnych jako paliwa uzupełniającego, 
wypełniając w ten sposób nałożony 
na nie obowiązek stosowania paliw 
ze źródeł odnawialnych.

Tym samym przygotowany pomysł 
władz GZM nie tylko niepotrzebnie 
dubluje pomysły, ale stoi w sprzecz-
ności z przygotowywanym rządowym 
projektem w tej dziedzinie.

Władze GZM twierdzą, że planowa-
ny pomysł na odpady ma już przyrzeczo-
ne finansowanie z unijnych środków na 
poziomie 600 mln. złotych, z których 
Metropolia może nie skorzystać, jeśli 
Porozumienie nie zostanie podpisane.

– Nie ma takiej obawy. Te pieniądze 
będą służyły miastom, finansując przed-
sięwzięcia ekologiczne, po które trzeba bę-
dzie sięgać w drodze konkursowej, ale to tę 
pulę one zasilą – twierdzi prezydent.

Ostatecznie jednak o tym, czy 
będziemy członkiem Porozumienia, 
zdecydują w czwartek radni.

Grażyna Haska

Elementem systemu gospodarki odpadami dla Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego (GZM) ma być spalarnia śmieci

Ostrożnie  
ze spalarnią

odbywał się wahadłowo, jednym pasem. 
Strażacy musieli zneutralizować rozlane 
na jezdni płyny, które z niego wyciekły 
i mogły stanowić zagrożenie dla innych 
uczestników ruchu.

Jak wykazało badanie alkomatem, 
39-letni kierowca samochodu, miesz-
kaniec Jaworzna miał w wydychanym 
powietrzu ponad 1 promil alkoholu. 
Policjanci zatrzymali prawo jazdy spraw-

cy kolizji i umieścili go w policyjnym 
areszcie. Na szczęście w tym zdarzeniu 
nikt nie ucierpiał, ale kierowca i tak od-
powie za jazdę po pijanemu. – Najpraw-
dopodobniej usłyszy zarzut z artykułu 
178 kodeksu karnego, czyli jazda w stanie 
nietrzeźwym, a następnie z artykułu 
86, czyli spowodowanie kolizji drogowej 
– wyjaśnia mł. aspirant Tomasz Obarski 
z jaworznickiej policji. p.jamroz

Czeladź, nie tak dawno jeszcze 
miasto przemysłowe, przechodzi od 
1997 roku głęboką metamorfozę. 
Dramatyczna sytuacja miasta 
po zamknięciu kopalni „Saturn” 
zmieniła się wyraźnie, kiedy to 
inwestorzy z grupy Metro postanowili 
wybudować tu pierwsze w Polsce, 
największe centrum handlowe M-1. 
Grupa Metro wybudowała 14.000 
metrów kwadratowych nowych 
powierzchni handlowych w M-1, 
zmieniając również jego wizerunek 
zewnętrzny, oparty na kolorze 
pomarańczowym. Oficjalnego 
otwarcia nowej części M-1 dokonał 
burmistrz Mrozowski wraz 
z dyrektorem regionalnym M-1 
Krzysztofem Kucharskim.

Pomarańczowa 
metamorfoza

Wcześniej, na konferencji prasowej, 
dyr. Kucharski wyjaśnił dziennikarzom 
powody wykorzystanie przez grupę 
Metro koloru pomarańczowego, 
akcentując, że jest to kolor radości 
i ciepła, nawiązujący do wizerunku 
rodziny, gdzie można spędzić czas 
i realizować swoje marzenia.
27 sierpnia o godzinie 9.00 nastąpi 
otwarcie nowej części M-1. jm

Czy grozi nam taka wizja otoczenia, zafundowana przez GZM?

Wszystkich mieszkańców Jaworzna 
zapraszamy na sesję Rady Miejskiej, 
która odbędzie się 28 sierpnia br.  
o godzinie 9.00  
w sali obrad Urzędu Miasta. Wśród 
trzydziestopunktowego porządku 
obrad znalazły się m. in. projekt 
uchwały w sprawie zawarcia 
porozumienia o współpracy  
w celu stworzenia docelowego 
systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi dla miast na prawach 
powiatu – członków GZM oraz 
informacja o przeprowadzonym 
postępowaniu administracyjnym 
w sprawie budowy wieży telefonii 
komórkowej  przy ul. Poległych 
2 w Jaworznie. Radni pochylą się 
również nad projektem uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie pomieszczeń po 
byłym bloku operacyjnym  
w Szpitalu Wielospecjalistycznym  
w Jaworznie.

BB

Trwa 
modernizacja 
fontanny

czytaj na str. 3

Trunki łatwiej 
dostępne
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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)

Studium Zawodowe
Jaworzno ul. Leśna 49
tel. 032 616-34-76; 609 547 991

kierunki:
k Informatyka
k Administracja
k Prace biurowe 
k Turystyka
k Opiekunka środowiskowa
k BHP

Administracja
Prace biurowe

Opiekunka środowiskowa
NISKIE CZESNE

o g ł o s z e n i e

942/d/08 1013/D/08

o g ł o s z e n i e

o g ł o s z e n i e

JEŚLI PRAWKO TO TYLKO Z CARGO! 
ZAPISY NA KURS PRAWA JAZDY 

W TWOJEJ SZKOLE!

NIEPOWTARZALNA PROMOCJA! ZAPISZ SIĘ 
WE WRZEŚNIU NA NASZ KURS PRAWA JAZDY KAT. B:

ZAPŁAĆ REWELACYJNIE NISKĄ CENĘ – 1099 zł !!!
ODBIERZ PENDRIVE’a

WYGRAJ LAPTOPA! 
TYLKO WE WRZEŚNIU ZAPISY TAKŻE W TWOJEJ SZKOLE! (przynieś ze sobą 
ważną legitymację szkolną oraz dowód osobisty lub pisemną zgodę rodziców, jeśli 
do osiemnastki zostało Ci mniej niż 3 miesiące). 

Ul. Grunwaldzka 35 Jaworzno 
tel. 032/751 56 65 www.cargo.edu.pl

REWELACJA

JEŚLI PRAWKO TO TYLKO Z CARGO! 

23 lipca syndyk masy upadłości pro-
dukcyjnej części Huty ogłosił prze-
targ na zakup zarządzanej przez 
niego spółki. Termin składania 
ofert upłynął 13 sierpnia, w zeszłym 
czwartek Komisja Przetargowa 
otworzyła koperty. Jak się okaza-
ło, zainteresowanie Hutą wyraziła 
jedna firma.

Z tego, co udało nam się dowiedzieć, 
zakład znalazł się w rękach krajowego 
przedsiębiorcy. Do czasu podpisania 
oficjalnej umowy firma nie chce ujaw-
niać swoich danych. Zgodnie z prawem, 
ma na to 30 dni. Termin końcowy upły-
wa 19 września.

Obecny syndyk masy upadłości 
Lech Kun uspokaja jednak mówiąc, że 
w przypadku wycofania przez przedsię-
biorcę swojej oferty, straciłby on wadium 
w wysokości 1 mln. Suma niebagatelna, 
bo stanowi 1/10 całości kwoty, którą 
nowy właściciel musi zapłacić po zawar-
ciu umowy – całość to 10.717.625.50 zł. 
Dodatkowo wliczone zostaną również 
koszty surowców i wyrobów gotowych 
w dniu sprzedaży.

O nowym nabywcy nie wiadomo 
zbyt wiele. Lech Kun nie udziela na 
ten temat na razie żadnych informacji. 
Od samego właściciela firmy uzyskał 
jedynie wstępne, słowne zapewnienie, 
że zamierza ona utrzymać obecną linię 

Chęć zakupu produkcyjnej części huty wyraziła jedna firma. Na podpisanie 
oficjalnej umowy ma 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Czy ponad pół 
tysiąca pracowników zachowa swoje miejsca pracy?

Huta sprzedana

produkcyjną huty. Syndyk nie wyklucza 
jednak, że przeprowadzona zostanie 
pewna reorganizacja. Na czym miałaby 
polegać, na razie nie wiadomo.

Na dzień dzisiejszy zakład w Szcza-
kowej przynosi duże straty, co najmoc-
niej odbija się oczywiście na pracowni-
kach, którzy nie otrzymują swoich wy-
nagrodzeń w terminie. Powodem całej 
sytuacji mają być wysokie ceny paliwa 
gazowego, stosowanego przy produkcji 
oraz ceny energii elektrycznej. Ponadto 
ceny szkła, w porównaniu z zeszłym ro-
kiem spadły o 30%. Wszystko to sprawia, 

że produkcja szkła w obecnym wydaniu 
jest po prostu nierentowna.

Mimo to syndyk, działający od 
kwietnia tego roku, postanowił o sprze-
daży, a nie zamknięciu zakładu. W ciągu 
kilku miesięcy udało mu się sprzedać 
upadające przedsiębiorstwo. Czy po 
podpisaniu umowy 530 pracowników 
dalej będzie mogło liczyć na zatrudnie-
nie? Jakie zmiany czekają hutę szkła? 
O tym dowiemy się już po oficjalnym 
podpisaniu umowy i ujawnieniu danych 
nowego właściciela.

pk

Z dnia na dzień mieszkańcy 
ulicy Wandy dostali pismo ze 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Górnik”. Wynika z niego, 
że do końca września mają 
możliwość wykupu swojego 
garażu. W przypadku 
braku zainteresowania, 
spółdzielnia może ich 
pozbawić prawa najmu. Jak 
twierdzi, wszystko zgodnie 
z umową.

Mieszkańcy nie kryją oburzenia 
całą sprawą. Twierdzą, że pismo 
dostali zaraz po tym, jak SM „Gór-
nik” wygrała przetarg na realiza-
cję budowy miejsc parkingowych 
w dzielnicy Podwale. Oszczędności 
zaczęła więc szukać u nich. Wi-
ceprezes Zarządu ds. techniczno-
eksploatacyjnych, Grzegorz Sotoła, 
w rozmowie z nami przyznaje, że 
pieniądze pozyskane ze sprzedaży 
garaży mogą być m. in. przeznaczo-
ne na ten cel. Jednak, jak podkre-
śla, wszystko odbywa się zgodnie 
z prawem i umową zawartą mię-
dzy poszczególnymi najemcami, 
a samą spółdzielnią. W paragrafie 
10 tej umowy czytamy: „Umowa 
najmu może być rozwiązana przez 
każdą ze stron za trzymiesięcznym 
okresem wypowiedzenia przypa-
dającym na koniec miesiąca, bez 
podania przyczyny”. Właściciel 
korzysta więc z przysługującego 
mu prawa.

Mimo to wynajmujący garaże 
czują się oszukani. Dotychczas za 
taki wynajem płacili około 100 zł 
miesięcznie. Teraz za skorzystanie 
z prawa pierwokupu zapłacą 16 tys. 
Plus koszty notarialne, ok. 1600 zł. 
Jak twierdzą, cena zasugerowana 
przez spółdzielnię nijak ma się do 
stanu technicznego garaży. Taka 
kwota podawana była przy pierwot-
nej wycenie nieruchomości. Przy 

obecnym stanie, w jakim znajdują 
się sporne budynki, powinna ulec 
zmianie. – Wyceny dokonał nieza-
leżny rzeczoznawca. Nie możemy 
przecież pozwolić sobie na ustalanie 
ceny według własnego „widzimisię” 
– odpiera zarzuty mieszkańców So-
toła. – Poza tym ta kwota obejmuje 
całość gruntu, wraz z drogą dojaz-
dową, a nie tylko garaż – dodaje 
wiceprezes. 

Prosta matematyka pokazuje, 
ile zarobiłaby spółdzielnia, gdyby 
wszyscy zgodzi l i się skorzystać 
z prawa pierwokupu. 79 garaży mi-
nus 10, które już zostały wykupione 
daje 69 wynajmowanych. Ta liczba, 
pomnożona przez czyste 16,000 zł 
daje kwotę 1104,000 zł. Okazuje się 
jednak, że na dzień dzisiejszy nikt 
nie zgłosił się do spółdzielni z de-
klaracją zakupu. Wygląda na to, że 
„Górnik” zwyczajnie się w swoich 
oczekiwaniach przeliczył.

Z informacji, jak ich udziel i ł 
nam wiceprezes Sotoła wynika, że 
chęć wykupu wyraziło do tej pory 
jedynie 10 najemców. Co z resztą? 
– Proponujemy rozłożenie kosztów 
na 20 rat po 800 zł, ale nie wyklu-
czone, że tych rat może być nawet 
40, po 400 zł – przekonuje Sotoła. 
Jeżeli jednak nikt nie wyrazi zgody 
na skorzystanie z prawa pierwo-
kupu, Spółdzielnia będzie musiała 
wymówić umowę dotychczasowe-
mu najemcy i poszukać nowego. 
A jeżeli już zgłoszą się nowi chętni 
do wynajmu, to komu pierwszemu 
wymówi umowę? To kolejna kwe-
stia w tej sprawie. 

Wiceprezes Spółdzielni dekla-
ruje wolę do rozmów i dziwi się, że 
sami mieszkańcy nie zgłosili się do 
Zarządu z problemem i wszelkimi 
pytaniami. Zapewnia, że o całym 
zamieszaniu z tym związanym do-
wiedział się z mediów. Może gdyby 
mieszkańcy sami się do niego zgło-
sili, sprawa wyglądałaby inaczej. 
Którą opcję wybiorą teraz miesz-
kańcy, a którą spółdzielnia? Okaże 
się nie dalej, jak 30 września.

paulina karBownik

W ostatnim przetargu Komisja Prze-
targowa odrzuciła ofertę przejęcia 
terenów za wierzytelności i działki 
nadal pozostają w posiadaniu syn-
dyka masy upadłości, Jana Nowaka. 
Ten zgodził się jednak na ogłoszenie 
kolejnego przetargu, pojawiła się 
więc szansa na pozostawienie tych 
terenów w stanie nienaruszonym, 
bowiem PZD wyraził chęć złożenia 
oferty ich kupna.

Taka inicjatywa pojawiła się na 
spotkaniu, które odbyło się w zeszłą 
środę. Uczestniczyli w niej zarówno 
przedstawiciele UM, czyli zastępca 
Prezydenta Miasta Jacek Nowak oraz 
radny dzielnicy Tadeusz Kaczmarek, 
jak i przedstawiciele OZŚ PZD, m.in. 
wiceprezes Michał Krawczyk. Przy-
byli również zainteresowani samą 
sprawą działkowcy, na czele z Bogu-
sławem Engelhardtem.

Jak podkreślił jeden z działkowców, 
sprawa wciąż nie jest do końca jasna, 
bowiem tereny nadal pozostają w rę-
kach syndyka, ale środowe spotkanie 

zmieniło nieco sposób myślenia dział-
kowców o tej sprawie. – Ten dzień sta-
nowi przełom w świadomości tutejszej 
społeczności, kiedy usłyszano, że podjęte 
zostały przez Zarząd konkretne działa-
nia, przyjęto to wreszcie z wielką ulgą i 
satysfakcją – wyjaśnił Jacenty Worwa.

Obecny plan zagospodarowania 
przestrzennego nie ujmował tych 
terenów jako ogrody działkowe. 
Pierwotnie miały one służyć jako 
zieleń izolacyjna, oddzielająca zabu-
dowania zarówno od huty szkła, jak 
i garbarni. Na środowym spotkaniu 
padła jednak pewna deklaracja z ust 
wiceprezydenta Nowaka. Powiedział 
on, że jeśli sprawa ta zakończy się 
pomyślnie i będzie taka możliwość, 
to do końca tego roku nastąpi zmiana 

planu zagospodarowania przestrzen-
nego. – Zaznaczenie tych terenów 
na planach jako ogrody działkowe 
w zupełności nas już uspokoi – mówi 
Bogusław Engelhardt.

paulina karBownik 

Oszczędności 
poszukali na Wandy

Zapadły kolejne decyzje w sprawie Ogrodów Działkowych „Hutnik”. 
Na zeszłotygodniowym spotkaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego i Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku 
Działkowców, nareszcie pojawiła się szansa na uratowanie ostatnich już 
terenów nieprodukcyjnej części Huty Szkła w Szczakowej 

Szansa dla „Hutnika”

Ogródki działkowe

Jakie zmiany czekają hutę, tego dowiemy się już niedługo
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UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE
MAJĄTKOWE
FINANSOWE
OSOBOWE

przy Auto Serwisie „Wamer”
SSANGYONG, SUZUKI

• szeroki wybór ofert
• najniższe ceny w mieście przy najkorzystniejszym pakiecie
• dla ubezpieczających – 20% zniżki na usługi serwisowe
      do wyboru – karta stałego klienta
 – jednorazowy kupon do myjni ręcznej gratis

Zapraszamy codziennie od   8:00–16:00, 
                                        soboty od 10:00–14:00

tel. 032 752-94-24
kom. 500 150 724
 506 063 528

www.wamer.pl

Kupon 20% zniżki

na usługę 

serwisową Kupon je
dnoraz

owy

do m
yjn

i rę
cz

nej

grat
is

Jaworzno ul. Katowicka 19d

PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 
I POGWARANCYJNE

SAMOCHODÓW WSZYSTKICH MAREK
ceny niższe niż u dealerów, z zachowaniem

gwarancji producenta

MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH FIRMY BRC

AD SERWIS WAMER
 – Międzynarodowa sieć serwisów samochodowych

 – 24 miesięczna Międzynarodowa gwarancja na części i usługi

JEDYNY SERWIS W MIEŚCIE Z CERTYFIKATEM UNIJNYM

Zapraszamy codziennie od 7:00 do 19:00, sob. 8:00–14:00
A u t o  S e r w i s             J a w o r z n o  u l .  K a t o w i c k a  19 d

tel. 032 615-65-55,    752-94-25,                            www.wamer.pl
1050/d/08

o g ł o s z e n i a

1050/d/08

Zmiany w ruchu na Chopina
W piątek, 22 sierpnia, nastąpiła 
zmiana w organizacji ruchu, pole-
gająca na zamknięciu skrzyżowania 
ulicy Chopina z nowo budowaną 
Trasą Śródmiejską.

Ruch będzie się odbywał uli-
cami: Matejki, Fabryczną, Chopi-
na do Młynarskiej oraz Chopina 
przez ulicę Szelonka. Fragment 
ulicy w rejonie skrzyżowania zo-
stał zamknięty, a samochody będą 
zawracać na placu od strony garaży. 
Piesi natomiast będą mogli prze-
chodzić w miejscu wyznaczonym 

Mateusz Dąbroś i Krzysztof 
Filipowski laureatami II edycji 
konkursu „Talent i praca”. 
Obydwaj są absolwentami  
II Liceum Ogólnokształcącego.

Pięcioosobowe jury spośród zgło-
szonych przez jaworznickie szkoły 
ponadgimnzjalne kandydatur wyłoni-
ło zwycięzców w dwóch kategoriach: 
przedmioty humanistyczne i historycz-
no-społeczne oraz ścisłe, łącznie z zawo-
dowymi. – Mają talent, pracowały, żeby 
ten talent doskonalić i uzyskać miano 
najlepszego – mówiła tuż przed otwar-
ciem kopert z nazwiskami zwycięzców 
Stanisława Helbin, sekretarz jury.

Tytuł najlepszego maturzysty 2008 
roku przypadł w tym roku absolwen-
tom II LO Mateuszowi Dąbrosiowi 
i Krzysztofowi Filipowskiemu. W na-
grodę zwycięzcy otrzymają 2 tys. zł 
oraz pamiątkowe medale.

Fundatorem nagród w konkursie 
„Talent i praca” są: prof. Marian Bę-
benek i jego małżonka Janina oraz 
Witold Kotulski z córką Olgą. W jury 
konkursowym zasiedli: Stanisława 

Pod koniec września  
w parku miejskim przy 
ul. Pocztowej, w miejscu 
zdewastowanej fontanny 
stanie nowy, podświetlony 
obiekt. Prace remontowe 
rozpoczęły się w ubiegłym 
tygodniu. Remont 
obejmie m.in. przebudowę 
istniejącej fontanny wraz  
z podłączeniem jej do 
pompy wodnej  
i oświetlenia. Koszt 
prac to blisko 30 tys. zł. 
Wykonawcą projektu jest 
Pracownia Projektowania 
Urbanistyczno 
– Architektonicznego 
„Urbsplan” z Chrzanowa.

sygna l izacją świet lną. Zgodnie  
z projektem skrzyżowanie zostaje 
zamknięte ze względu na zbyt bli-
skie odległości między skrzyżo-
waniami ul. Chopina i ul. Matejki. 

Wynika to z warunków, jakim po-
winny odpowiadać drogi publicz-
ne. – To najbardziej diametralna 
zmiana w organizacji ruchu – mówi 
Grzegorz Cyran, inżynier projektu 
MTDA, zaznaczając jednocześnie, 
że prawdopodobnie ostatnia tak 
poważna.

(as)

Trwa modernizacja fontanny

Archiwalne zdjęcie fontanny  
z lat sześćdziesiątych

Na tym skrzyżowaniu wszyscy się reflektują. Niestety, za późno

Gmina zapowiada uporządkowanie 
rynku lokali usługowych w mieście. 
Ze zmianami muszą się również liczyć 
najemcy lokali w budynkach TBS. Czy 
jaworzniccy przedsiębiorcy mają się 
czego obawiać, a może zapowiadane  
i wprowadzane już zmiany przebiegną 
z korzyścią dla prowadzących działal-
ność gospodarczą?

– Będziemy musieli wprowadzić 
drobną rewolucję. Dzisiaj jedynym 
kryterium jest cena, bardzo niska. Ne-
gocjacje na lokale gminne zaczynają się 
od 1 albo 2 zł – mówi zastępca prezy-
denta, Jacek Nowak.

Jedną z proponowanych zmian jest 
wprowadzenie terminowych umów 
najmu. – Będziemy dążyli do tego, żeby 
umowy miały charakter terminowy po 
to, żeby można było obniżać albo pod-
wyższać wysokość czynszu podążając za 
cenami rynkowymi – mówi Nowak. 

Ponadto poprzez wprowadzenie 
nowych przepisów urzędnicy chcieliby 
zabezpieczyć zrównoważony rozwój 
wszystkich branż handlowych i usługo-
wych. Miasto chciałoby uniknąć domi-

nacji np. banków czy instytucji finanso-
wych i dać szansę również drobniejszym 
zakładom usługowym.

Wprowadzenie umów terminowych 
w miejsce bezterminowych stało się 
faktem w przypadku przedsiębiorców, 
wynajmujących lokale w budynkach 
TBS. – Umowy powinny być zawierane 
na okres 3-letni, jesteśmy spółką miej-
ską, i tak być powinno – wyjaśnia prezes 
spółki, Janusz Łach.

Przedsiębiorcy, którzy zawierają 
takie umowy muszą się liczyć z tym, że 
po wygaśnięciu najmu TBS zaproponuje 
nowe warunki. Kończą się właśnie umo-
wy zawarte w ubiegłym roku, czy aneksy, 
które regulowały zasady współpracy.

– Z wszystkimi, którzy podpisali anek-
sy w grudniu 2007 roku, w październiku 
i listopadzie, będą prowadzone rozmowy 
na temat czynszu. Niekoniecznie chcemy 
osiągnąć maksymalne stawki – twierdzi 
Łach, zaznaczając, że środki pozyskane  
z czynszów muszą wystarczyć na po-
krycie kosztów remontów w budynkach 
TBS, a nie przynosić spółce zyski. Czy 
oprócz zmiany warunków najmu ja-

worzniccy przedsiębiorcy będą mogli li-
czyć na jakiekolwiek gwarancje ciągłości 
działania, bez obaw, że po wygaśnięciu 
umowy będą musieli szukać nowego 
lokalu? Prezydent Nowak zapewnia, 
że tak. – Będziemy dążyli do tego, żeby 
w umowach terminowych zabezpieczyć 
gwarancje dla dotychczasowych najem-
ców. Jeżeli będą oferowali taką cenę, jak 
konkurencja, to będą mieli pierwszeństwo 
w zawarciu umowy nawet nie przystępu-
jąc do przetargu. 

Powodem „drobnej rewolucji” jest 
też gwarancja, żeby żaden z prywatnych, 
czy spółdzielczych przedsiębiorców nie 
uwłaszczył się na majątku gminnym,  
a takie niebezpieczeństwo istniało przy 
umowach trwających ponad 10 i więcej 
lat, twierdzą magistraccy urzędnicy. 

Ich zdaniem planowane zmiany dają 
też szansę równoważnego korzystania  
z gminnego mienia wszystkim członkom 
gminy. Przedsiębiorcom z pomieszczeń 
po godziwych, a nie zaniżonych staw-
kach, pozostałym członkom gminy  
z wpływających do kasy gminy godziwym 
pieniądzom od przedsiębiorców.          (as)

– Będziemy dążyć do zrównoważonego rozwoju wszystkich branż, 
dostosowania czynszów do cen rynkowych i zabezpieczenia gwarancji ciągłości 
najmu dla najemców – mówi prezydent Jacek Nowak

Mogą być spokojni?

Helbin, ks. Lucjan Bielas, Jan Wo-
lański, dr Artur Żurawik i prof. 
Jana Skoczyński z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

(as)

Mateusz i Krzysztof zwyciężyli
Znamy zwycięzców konkursu na najlepszego jaworznickiego maturzystę

Od lewej: Witold Kotulski, Stanisława Helbin, Janina Dębska-
Bębenek i prof. Marian Bębenek

Historia fontanny na Pocztowej się-
ga lat 60. Do dnia dzisiejszego obiekt nie 
był remontowany ani modernizowany, 
co odbiło się na jego wyglądzie i stanie 
technicznym. Fontanna, która pojawi 
się w parku jesienią będzie miała oko-
ło 2 metrów wysokości, podświetlaną 
dyszę oraz strumień wody, tryskający 
na wysokość 70 cm.

(as)



P O L I C J A

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

S t r A ż  P O ż A r n A

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

S t r A ż  m I e J S k A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O R M A T O R

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

redaguje zespół: Mirosława Matysik (red. naczelny), Grażyna Haska, Józef Matysik (zast. red. naczelnego). 
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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

1027/D/08

Serdeczne podziękowania  
Hospicjum Homo Homini Brata Alberta, 

Pani dr Marii Bryle,  
pielęgniarce Joannie Faron  

za domową opiekę 

Stanisława Kamińskiego
składa: rodzina Kamińskich i 

Kominiaków

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
06.09 08 r. Tatry Zachodnie – Czerwone Wierchy. Cena: 40 zł, 42 zł, 45 zł,  

50 zł (do 2 września)
13.09.08. r. Tatry Wysokie – Bystry Przechód – Dol. Młynicka i Furkotna. Cena: 

44 zł, 46 zł, 50 zł, 55 zł (do 9 września)
20.09.08. r. Beskid Wyspowy – Lubogoszcz. Cena: 20 zł, 23 zł, 26 zł, 30 zł  

(do 16 września)
27.09.08. r. Beskid Żywiecki – Bendoszka – Praszywka. Cena: 20 zł, 24 zł,  

27 zł, 30 zł (do 23 września)

Komisja Krajoznawcza zaprasza
18-21.09.08 r. Bogatynii, Lubomierza, Zamek Czocha, Zamek Chojnik, Jeleniej 

Góry, wyjście na Śnieżkę, Kowary, Karpacz, Wodospad Szklar-
ki i Kameńczyka,- Szklarska Poręba, Bolków, Krzeszów. Cena:  
370 zł, 410 zł, 440 zł, 470 zł (do 26 sierpnia)

IMPREZY DOTOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA JAWORZNA

Pani Annie Matysik – Przepadło  
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci

Ojca 

składają: Zarząd i Pracownicy  
Południowego Koncernu Energetycznego SA  

w Katowicach
1070/D/08

19 sierpnia
W jednym z mieszkań przy 
ul. Matejki 23-letni męż-
czyzna wszczął awanturę, 
podczas której kierował 
groźby uszkodzenia ciała 
pod adresem 43-letniej 
mieszkanki Jaworzna. 
Zgłaszająca obawia się 
spełnienia gróźb i żąda ści-
gania i ukarania sprawcy.

Policjanci sekcji prewencji 
Komendy Miejskiej Policji  
w Jaworznie, w toku 
podjętej penetracji terenu, 
bezpośrednio po zaistnieniu 
zdarzenia, zatrzymali  
57-letniego mieszkańca 
Jasła, który używając 
noża przeciął opony w 
samochodzie marki „Fiat 
Punto”, zaparkowanego na 
parkingu przy targowisku 
miejskim przy ul. 1000-Lecia 
na Osiedlu Stałym. Straty 
poniesione przez właściciela 
pojazdu zostały wycenione 
na kwotę 600 złotych.

Mieszkaniec Jaworzna 
zgłosił że między godz. 13.30 
a 15.10 nieznany sprawca 
dokonał włamania do 
szafki ubraniowej znajdu-
jącej się na terenie basenu 
kąpielowego, a następnie 
skradł plecak z zawartością 
telefonu komórkowego, 
dokumentów, odtwarza-
czem MP3, kluczami do 
mieszkania oraz niewielką 
sumą pieniędzy. Ogólna 
suma strat - 700 złotych.

Policjanci ruchu drogo-
wego, na ul. Krakowskiej 
zatrzymali nietrzeźwego 
40-letniego mieszkańca 
Chrzanowa, który kierując 
samochodem osobowym 
marki „Fiat Seicento” 
spowodował kolizję z pra-
widłowo jadącym samo-
chodem „Audi A4”. Wynik 
badania na zawartość 
alkoholu, to 2,3 promila.

20 sierpnia 
Nieznany sprawca na ul. 
Wygoda dokonał kradzieży  
11 metrów podziemnego 
kabla teletechnicznego o 
wartości 500 złotych na szko-
dę TPSA oddział Katowice.

Mieszkanka Jaworzna 
zgłosiła, że około godz. 
20.50, nieznany sprawca 
dokonał uszkodzenia jej 
samochodu „Nissan Mi-
cra”, zaparkowanego przy 
ul. Cyprysowej poprzez 
zagięcie dachu i maski 
pojazdu. Suma strat to 
około 1.000 złotych.

Kilka minut po godz. 15.00 
na ul. Grunwaldzkiej, pa-
trol policji zatrzymał  
37-letniego mężczyznę, 
który będąc w stanie nie-
trzeźwym (prawie 3 pro-
mile) kierował rowerem. 
Sprawca trafił do aresztu.

22 sierpnia
Do komendy policji zgłosi-
ła się 30-letnia mieszkan-

ka Jaworzna i poinformo-
wała funkcjonariuszy, że 
nieznany sprawca doko-
nał kradzieży zaparkowa-
nego w Centrum miasta 
samochodu osobowego 
marki „Fiat Punto” z 2004 
roku. Straty oszacowane 
zostały na około 20.000 
złotych.

Podobne zdarzenie miało 
miejsce na ul. Grunwaldz-
kiej. Około godz. 22.30 
nieznany sprawca skradł 
samochód osobowy marki 
„Honda Civic”, koloru 
czerwonego, rok produk-
cji 1991, na szkodę 49-let-
niej mieszkanki Siemiano-
wic Śląskich. Straty w tym 
przypadku wynosiły około 
1.000 złotych. Nad ranem 
samochód ten został jed-
nak odnaleziony w rejonie 
ul. Energetyków.

W okresie od 16 do 22 
sierpnia, nieznany sprawca 
zerwał kłódkę w kracie 
zabezpieczającej drzwi 
wejściowe do remontowa-
nego domu przy ul. Jagiel-
lońskiej, po czym skradł na 
szkodę 31-letniego miesz-
kańca naszego miasta 
urządzenia elektrotech-
niczne oraz 100 metrów 
przewodu elektrycznego. 
Straty oszacowano na 
około 1.000 złotych.

Policjanci jaworznickiej 
drogówki, na skrzyżo-

waniu ul. Lipinka z ul. 
Sulińskiego, zatrzymali 
50-letniego nietrzeźwego 
rowerzystę. Mieszkaniec 
Jelenia posiadał w organi-
zmie 2,3 promila alkoho-
lu. Został osadzony  
w policyjnym areszcie.

Około godz. 18.25, na ul. 
Łukasiewicza, policjanci 
sekcji prewencji zatrzymali 
nietrzeźwego rowerzystę, 
47-letniego mieszkańca 
Jaworzna. Wynik badania 
na zawartość alkoholu to 
1,4 promila.

W środku nocy, patrol po-
licji, na ul. Grunwaldzkiej 
zatrzymał 24-letniego 
mężczyznę, który będąc 
w stanie nietrzeźwym 
(ponad 1 promil), kiero-
wał samochodem marki 
„Audi A3”. Po zatrzymaniu 
uprawnień do kierowania 
pojazdami, mężczyzna 
trafił do aresztu.

23 sierpnia
W sobotę wieczorem poli-
cjanci sekcji prewencji, na 
ul. Wiosny Ludów, zatrzy-
mali 57-letniego jaworznia-
nina, który będąc w stanie 
nietrzeźwym (2,7 promila) 
kierował motorowerem. Po 
zatrzymaniu prawa jazdy, 
mężczyzna został umiesz-
czony w areszcie.

Kilka minut przed 11.00, 
policjanci ruchu drogowe-
go, na jednej z ulic  
w dzielnicy Jeleń, zatrzy-
mali 55-letniego mężczy-
znę, który będąc w stanie 
nietrzeźwym (0,6 promi-
la) kierował samochodem 
marki „Polonez”. Dalszą 
część dnia kierowca spę-
dził w areszcie.

24 sierpnia
Policjanci ruchu drogowe-
go, na ul. Jagiellońskiej 
zatrzymali do kontroli 
samochód osobowy marki 
„Skoda Fabia”, którym  
w stanie nietrzeźwym 
kierował 38-letni miesz-
kaniec Jaworzna. Wynik 
badania na zawartość 
alkoholu w organizmie to 
1,9 promila.

Kilka godzin później na 
tej samej ulicy, zatrzyma-
no do kontroli samochód 
marki „Polonez”. Od 
kierowcy, mieszkańca 
Osiedla Stałego, wyczu-
walna była woń alkoholu. 
Przeprowadzone badanie 
trzeźwości wskazało 
2,2 promila. Ponadto 
okazało się, że 41-letni 
mężczyzna nie posiada 
prawa jazdy. Obaj spraw-
cy przestępstw drogo-
wych zostali osadzeni w 
areszcie.
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Z konferencji prasowej prezydenta

Gospodarcza Brama Śląska
Już wkrótce rozpocznie się pierw-

szy etap prac na obszarze byłego szybu 
„Kościuszko”. W ubiegłym tygodniu 
ogłoszony został przetarg na realizację 
pierwszego zadania w ramach Gospo-
darczej Bramy Śląska. Projekt zakłada 
uzbrojenie i zaktywizowanie około 200 
ha terenów inwestycyjnych w różnych 
częściach miasta. Pierwsze prace obej-
mą budowę ul. Noworzemieślniczej. 
Kolejne etapy obejmą obszary hałdy 
Piłsudski, byłej cementowni w dzielni-
cy Pieczyska oraz zachodnie dzielnice 
miasta sąsiadujące z Sosnowcem.

Realizacja pierwszego zadania  
w ramach Gospodarczej Bramy Śląska 
będzie polegać na wykonaniu układu 

drogowego składającego się z trzech 
odcinków o łącznej długości blisko pół 
kilometra. Wszystko po to, aby sko-
munikować nowy teren inwestycyjny 
„Kościuszko” z pozostałą częścią mia-
sta. Planowana jest również rozbiórka 
budynku mieszkalnego przy ul. Kolejo-
wej 7. Wartość tych prac to ok. 5 - 6 mln 
zł. Termin zakończenia prac planowany 
jest na 30 listopada 2009 r.

Szansa dla bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworz-

nie rozpoczął realizację Programu 
45/50 PLUS. Jego celem jest pomoc  
w powrocie na rynek pracy osobom 
bezrobotnym w wieku powyżej 45 roku 
życia, ze szczególnym uwzględnieniem 
osób, które ukończyły 50 rok życia. 
Urząd Pracy oferuje beneficjentom 
programu pakiet usług obejmujący 
m.in.: szkolenia zawodowe, szkolenia 
zawodowe połączone z przygotowa-
niem zawodowym w miejscu pracy, 
szkolenia zawodowe połączone z refun-
dowaniem podmiotom gospodarczym 
kosztów wyposażenia lub doposażenia 
3 stanowisk pracy.

Utrudnienia na drogach
Mieszkańców Jaworzna czekają 

w najbliższych tygodniach czasowe 
utrudnienia w ruchu spowodowanych 
przebudową Drogi Krajowej 79 w ra-
mach projektu MTdA, a także częścią 
projektu „Rynek Od.Nowa”. 22 sierp-
nia nastąpiła zmiana w organizacji 
ruchu na skrzyżowaniu ulicy Chopina  
z nowo budowaną Trasą Śródmiejską. 
W związku z przebudową sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej, w okolicy 
Szkoły Podstawowej nr 6 na Leopol-
dzie występują utrudnienia w ruchu 
pojazdów. Na odcinku kilkudziesięciu 
metrów samochody poruszają się jed-
nym pasem w obie strony, a ruch jest 
kierowany przez sygnalizację świetlną. 
Prace potrwają do połowy września. 

Przybędzie sklepów 
monopolowych?

25 sierpnia na tydzień zostało za-
mknięte skrzyżowanie ul. Sławkowskiej 
z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Po-
wód to przebudowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. Na czas trwania robót 
wyznaczono objazdy. Na czas trwania 
objazdów zmieni się także lokalizacja 
dwóch przystanków autobusowych.

Przedsiębiorców czekają zmiany
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej 

radni zdecydują czy w mieście zostanie 
zwiększony limit punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych ze 170 do 200.  
To jednak nie jedyne zmiany czekające 
przedsiębiorców. Zgodnie z nowymi 
uregulowaniami prawnymi bez kon-
sekwencji będą mogli zawiesić prowa-

dzoną działalność gospodarczą nawet 
na 24 miesiące. Dotychczas nie było to 
możliwe. Nowe przepisy wejdą w życie 
już 20 września br. – Zawieszenie będzie 
możliwe na pisemny wniosek przedsię-
biorcy złożony organowi ewidencyjne-
mu, a w przypadku przedsiębiorców 
podlegających obowiązkowi wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego – właści-
wemu sądowi rejestrowemu – wyjaśnia 
Kazimiera Jamróz, kierownik Referatu 
Działalności Gospodarczej.

25 km nowych wodociągów
Blisko 50 mln zł przeznaczy Miej-

skie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji na przebudowę i budowę 
sieci wodno-kanalizacyjnej w Jaworz-
nie. – W ubiegłym roku udało się zmo-
dernizować 6 km sieci – wyjaśnia Józef 
Natonek, prezes MPWiK. – Planujemy, 
że do przyszłego roku naprawiona  
i nowo wybudowana sieć ma być czte-
rokrotnie dłuższa.

Przedsiębiorstwu już udało się 
zakończyć kilka dużych inwestycji. 
Z nowej kanalizacji mogą korzystać 
mieszkańcy ulic: Świerkowej, Jarzębi-
nowej, Chemików i Wrzosowej. Prze-
prowadzono też modernizację sieci 
kanalizacyjnej w ulicach Gwarków, 
Szymanowskiego, Tuwima oraz Kra-
sickiego. W lipcu br. MPWiK zakończył 
modernizację sieci na ul. Wesołej i Wę-
grzyna, zakończyła się także przebudo-
wa i wymiana 300-metrowego odcinka 
rurociągu w ulicy Miodowej, w kwietniu 
br. MPWiK zakończył akcję czyszczenia 
sieci wodociągowej na osiedlu Podłęże. 
Obecnie spółka prowadzi prace między 
innymi przy budowie tłoczni ścieków w 
ul. Batorego, w mieście trwają również 
prace związane z budową kanalizacji 
sanitarnej na ulicach Lipinka i Ko-
niówki, natomiast w ramach projektu 
„Rynek od. Nowa” MPWiK moder-
nizuje sieć wodno-kanalizacyjną na  
ul. Sławkowskiej. opr. as

Gościem konferencji prasowej był Józef Natonek

W tym tygodniu radni zdecydują, 
czy w Jaworznie wzrośnie liczba skle-
pów sprzedających alkohol. Projekt 
uchwały zakłada zwiększenie limitu 
takich punktów o 30.

Obecnie napoje alkoholowe po-
wyżej 4,5 proc. (z wyjątkiem piwa) 
można kupić w 170 sklepach. Miasto 
chce rozszerzyć tę liczbę do 200, argu-
mentując swoją decyzję koniecznością 
dostosowania się do potrzeb rynku. 
– Rozszerzenie liczby punktów sprzeda-
ży napojów alkoholowych uzasadnione 
jest koniecznością dostosowania się do 
wzrastającej liczby sklepów ze sprzedażą 
napojów alkoholowych w pełnym asor-
tymencie oraz powstających nowych in-
westycji gospodarczych – mówi zastępca 
prezydenta Jacek Nowak. Dotychcza-
sowy limit został ustalony w 2000 r.  
i wyczerpał się w 2004 r.

Urzędnicy przytaczają jeszcze je-
den argument. W sąsiednich miastach 
– Mysłowicach czy Sosnowcu – przed-
siębiorcy dzięki wyższym limitom mogą 
swobodnie uzyskać zezwolenie na sprze-
daż alkoholu. W Jaworznie w kolejce do 
uzyskania zezwolenia czekają aktualnie 
23 osoby, a średni okres oczekiwania 
wynosi od 6 do 8 miesięcy. Zwiększenie 
limitu ma być zatem ważnym krokiem 
w kierunku urzeczywistnienia zasady 
równości wobec prawa podmiotów wy-
konujących działalność gospodarczą. 
Dla porównania – w 76-tysięcznych 
Mysłowicach limit sklepów wynosi 170, 
przy czym „wolnych” zezwoleń na sprze-
daż trunków jest jeszcze 25.

Zwiększenie liczby punktów z alko-
holem pozwoli również na pozyskanie 
dodatkowych pieniędzy na przeciwdzia-
łanie alkoholizmowi. – Środki pozyskane 
z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych wyko-
rzystywane są na prowadzenie działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywa-
niem problemów alkoholowych oraz in-
tegrację społeczną osób uzależnionych od 
alkoholu – wyjaśnia prezydent Nowak. 
Realizacja tych zadań prowadzona jest 
w postaci gminnego programu profi-
laktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, uchwalanego corocznie 
przez Radę Miejską. Rocznie z tego tytu-
łu miasto pozyskuje niebagatelną kwotę 
1 mln 319 tys zł.

Obawy mieszkańców, którzy za-
stanawiają się, czy łatwiejszy dostęp 
do alkoholu oznacza więcej nietrzeź-

wych jaworznian rozwiewa Alek-
sander Tura, dyrektor Ośrodka Pro-
filaktyki i Uzależnień od Alkoholu  
w Jaworznie. – Doświadczenia polskie 
wskazują na to, że kiedy alkohol jest 
mniej dostępny, kiedy do sklepu jest 
dalej, to mieszkańcy albo zaopatrują 
się w większe jego ilości jednorazowo, 
albo handlują w tak zwanych meli-
nach, albo też próbują na własną rękę 
coś upędzić, czy spożywać wynalaz-
ki. Z tego, co mi jest wiadomo, dość 
sprawnie działa w naszym mieście 
kontrola punktów sprzedaży w zakre-
sie handlu nietrzeźwym i nieletnim, 
więc jeśli sprzedawca, czy właściciel 
sklepu będzie respektował przepisy  
i nie będzie mu się opłacało ich łamać, 
pod rygorem utraty koncesji, to nie wi-
dzę problemu – mówi A. Tura.

(as)

Zwiększenie ilości sklepów monopolowych nie grozi nasileniem problemu 
alkoholowego w mieście

Trunki łatwiej dostępne

Około 40 mieszkańców Ciężkowic 
przyszło na spotkanie do Szkoły 
Podstawowej nr 18, w sprawie spor-
nego masztu telefonii komórkowej, 
który został postawiony na terenie 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
przy ul. Poległych.

Spotkanie przebiegało w bardzo 
burzliwej atmosferze. Mieszkańcy 
dzielnicy mieli żal do urzędników, 
a przede wszystkim do swojego rad-
nego, Janusza Ciołczyka, że maszt  
w centrum Ciężkowic został posta-
wiony bez ich wiedzy. Obawiają się  
o swoje zdrowie. 

Ze strony Urzędu Miejskiego na 
spotkaniu zjawił się naczelnik Wy-
działu Urbanistyki i Architektury, 
Teobald Jałyński, naczelnik Wydzia-
łu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
Bronisława Chechelska-Paliga, trzech 
radnych – Tadeusz Kaczmarek, Tadeusz 
Fudała i Janusz Ciołczyk, który zwołał 
i prowadził spotkanie. Obecna była 
także Małgorzata Chrobok, Powiato-
wy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
Mieszkańcy zarzucali urzędnikom, 
że takie spotkanie powinno odbyć 
się jeszcze przed wydaniem decyzji 
administracyjnych zezwalających na 
postawienie masztu. Cała sala pod-
niosła głos sprzeciwu, kiedy naczelnik 
Jałyński mówił, że były ogłoszenia  
o planowaniu tej inwestycji, m.in. na 
urzędowej tablicy ogłoszeń w Ciężko-
wicach. Zebrani nie przyjmowali ar-
gumentów naczelnika, który starał się 
ich przekonać, że wszystko przebiegło 
zgodnie z literą prawa budowlanego,  
i że nie miał podstaw prawnych, aby 
nie wydać pozwolenia na tę inwesty-
cję celu publicznego. – Za to mi płacą, 
żebym przestrzegał prawa. Nie miałem 

innego wyjścia, jak wydać to zezwolenie 
– mówił Jałyński. – Popełniliście błąd 
i teraz nie chcecie się do tego przyznać 
– protestowali mieszkańcy – dlaczego 
pozwoliliście, aby maszt postawiono  
w centrum Ciężkowic. Tu mieszka bar-
dzo dużo osób, jest szkoła i przedszkole. 
Jak teraz mamy żyć? Nie przekonała 
mieszkańców również naczelnik 
Chechelska-Paliga, która mówiła, że 

posiada dane, z których wynika, że 
promieniowanie nadajników nie jest 
duże, a tym bardziej nie jest szkodliwe 
dla zdrowia. Po około półtorej godziny 
pierwsi zdenerwowani mieszkańcy za-
częli wychodzić z sali. Janusz Ciołczyk 
przyznał, że nie wiedział, że maszt 
zostanie postawiony. – Jest mi z tego 
powodu bardzo przykro – przyznał 
publicznie. Zapewne o wiele bardziej 
przykro jest ciężkowiczanom, którzy 
oddali na niego głos w wyborach 
samorządowych licząc, że będzie pil-
nował spraw dzielnicy. – Chcemy, aby 
takie spotkania były choćby raz na pół 
roku żebyśmy wiedzieli, co w naszej 
dzielnicy jest planowane – domagali 
się mieszkańcy. 

Zebranie zakończyło się równie 
burzliwie jak się rozpoczęło. Wszyscy 
mieszkańcy, zbulwersowani jego prze-
biegiem opuścili salę po prawie 3 godzi-
nach jego trwania, zapowiadając, że nie 
zostawią tak tej sprawy.

mT

Nie chcemy masztu

W okolicy  
ul. Szpitalnej błąka 
się suczka koloru 
biszkoptowego. 
Tęskni za 
właścicielem. 
Informacja pod 
numerem telefonu 
516 45 99 44.

Suczka szuka właściciela

Spotkanie z mieszkańcami

Już niedługo w Jaworznie będzie więcej punktów sprzedaży alkoholu
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ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie 
- Władysław M. Iwaniak zawiadamia na  podstawie art. 
953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 8 paździer-
nika 2008r.o godz. 12:00w sali nr 5Sądu Rejonowego 
w Jaworznie, Wydziału I Cywilnego przy ul. Inwalidów 
Wojennych 14 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
działki gruntu oznaczonej numerem 113/6, rola V, w obrębie 80 o po-
wierzchni 8325 m2 położonej w Jaworznie - Szczakowej
stanowiącej własność dłużnika:
 Lach Andrzej
 ul. Górnośląska 47a
 43-600 Jaworzno  
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 26911.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 247.000,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości 
oszacowania tj. kwotę:   185.250,00 zł.

Cena oszacowania nie zawiera podatku VAT. Przystępujący do licytacji 
zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania 
nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce 
lub na rachunek bankowy komornika 34 1020 2528 0000 0402 0106 5184 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Tychach jak również 
w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według 
prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie wła-
ściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postano-
wienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu 14 dni przed licytacją po wcze-
śniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej 
nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób 
trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia 
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpo-
częciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie 
spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią 
zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione 
w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed 
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji 
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu 
własności. Termin licytacji może zostać odroczony, bądź zniesiony bez 
podania przyczyny.

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

1068/d/08

ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący pierwszeństwa ustanowienia 
odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Jaworznie przy:

– ul. Grunwaldzka 219/42 – o pow. użytk. 35,98 m², 1 pokój + kuchnia, 
V piętro, c.o., c.w., gaz cena wywoławcza – 73.200,00 zł.

Przetarg odbędzie się w Administracji Domów Spółdzielczych przy 
ul. Paderewskiego 15 w Jaworznie w dniu 03.09.2008 r o godz. 10.00.

Istnieje możliwość obejrzenia mieszkania w dniu 01.09.2008 r w godzi-
nach 13.00 – 14.00
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 02.09.2008 r. (data 
stempla) na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/C Tychy nr 61 1020 2528 
0000 0802 0014 5136.
Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni – Dział 
Członkowski (pokój nr 2).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu lub 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
Informacji udziela Dział Członkowski (pokój nr 2) tel. 0-32 615-57-57.

FIRMA
ZATRUDNI

KIEROWNIKA 
BUDOWY 

Z UPRAWNIENIAMI 

CV oraz list 
motywacyjny proszę 

kierować na adres:

MAGBUD SA 
32-500 Chrzanów Balin 

ul. Chrzanowska 90 
lub 

e-mail: kadry@magbud.com.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

898/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

1041/D/08

INOXA Sp. z o.o.
Firma handlowa z branży elementów złącznych

poszukuje kandydata na stanowisko:
Handlowiec

Miejsce pracy: Chrzanów
Wymagania:

– wykształcenie min. średnie techniczne
– dobra znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem
– biegła znajomość MS Office
– silna osobowość, zaangażowanie, dyspozycyjność

Zapewniamy:
– dobre warunki zatrudnienia
– pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego 
ze zdjęciem w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia 

na adres: lprochowska@inoxa.pl

1065/d/08

1074/d/08

Przyjmę 
pracownika 

do obsługi 
stacji Auto-gaz

Tel. 601 149 372
1080/d/08

1065/d/08

ZATRUDNIĘ 
sp r ze dawców 

do  sk lepu 
spoż y wczego

CV składać: 
Delikatesy 

ul. Granitowa 5 
tel. 032 751 06 44

1085/d/08

Dobiegła końca budowa nawierzch-
ni przy ul. Kruka. W miejscu grun-
towej drogi powstała asfaltowa 
jezdnia. To jedna z sześciu tego 
typu inwestycji, którą Miejski Za-
rząd Dróg i Mostów zaplanował 
na 2008 rok.

Inwestycja, której wykonawcą jest 
katowicka firma Drogopol kosztowała 
ponad 1 mln zł. W jej ramach w Cięż-
kowicach wybudowano 750 metrów 
drogi wraz z podbudową i chodni-
kiem. To właśnie budowa chodnika 
stanowi ostatni element inwestycji 

– w tym tygodniu pracownicy Dro-
gopolu powinni ostatecznie zakończyć 
prace.

Na uwagę zasługuje sposób, w jaki 
rozwiązano problem odprowadzania 
z drogi wód gruntowych. – Takie roz-
wiązanie testujemy po raz pierwszy 
– mówi zastępca prezydenta Jaworz-
na, Jacek Nowak. Zamiast tradycyjnej 
kanalizacji na Kruka zastosowano 
ażurowe kratki, które będą przyjmo-
wały i odprowadzały wodę z dróg 
bezpośrednio do gruntu. – Grunt ma 
odpowiednią chłonność, co umożliwiło 

zastosowanie na tym terenie takiego 
rozwiązania – tłumaczy Nowak.

Co ważne, przyjęty wariant znacznie 
obniżył koszty związane z inwestycją.

Budowa drogi na ul. Kruka jest 
już piątą tego typu inwestycją zreali-
zowaną przez MZDiM w bieżącym 
roku. Wcześniej wyremontowano 
drogi gruntowe na ul. Botanicznej 
w Wilkoszynie, Skałka w Długoszynie, 
Małgorzaty w Byczynie i Traugutta 
w Starej Hucie. Niebawem dobiegną 
końca prace na ul. Puławskiego.

(as)

Asfalt zamiast błota
W Ciężkowicach oddano do użytku 750 metrów drogi z innowacyjnym 
systemem odwadniania
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meChAnIkA POJAZdOWA nAPrAWA AGd nAPrAWA rtV remOntOWO-BUdOWLAne LPG Inne USŁUGI

1035/d/08

Nagrobki importowane 
ul. Martyniaków 8 

tel. 0 501 066 253, 0 600 334 658, 032 715 24 37

988/d/08

SPUH Spektra oferuje:
usługi: wywóz nieczystości płynnych beczkowozem 6tys L, 
usługi rolnicze, koszenie, pielęgnacja terenów zielonych dla 

firm i ogrodów przydomowych

sprzedaż: pasz, zbóż, siana, słomy, ziemi ogrodniczej, torfu, 
kory, nawozów rolniczych i ogrodniczych. 

Do wynajęcia pomieszczenia biurowe o pow. ok. 50m2

Jaworzno ul. Dąbrowska 22a 
tel. 032/ 615 51 25, 0 502 687 330

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 

1040/d/08

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

Tel. 0 501 722 754; (032) 622 72 12
1037/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.

1038/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. 

Ułożenie 1 m2 kostki już od 130 zł
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

1039/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

1007/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

1006/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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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

897/d/08

PRODUCENT SIATKI 
OGRODZENIOWEJ 

OFERUJE:
- siatka ogrodzeniowa 

(ocynkowana, 
powlekana)

- drut naciągowy,  
kolczasty

- słupki ogrodzeniowe
- naciągi

„MARCO”
Jaworzno ul. Dąbrowska 80

tel. 752-95-58, 
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:
Działki:
Bory – 4780 m2 – 155 000zł
Wilkoszyn – 6562 m2 – 400 000zł
Domy:
Ciężkowice – 167,7 m2 – 550 000zł
Centrum – 150 m2 – 495 000zł
Szczakowa – 300 m2 – 600 000zł
Mieszkania:
Podłęże – 60 m2 – 187 000zł
Komuna – 87 m2 – 270 000zł
Centrum – 28 m2 – 110 000zł
Centrum – 47,5 m2 – 175 000zł
Centrum – 38 m2 – 120 000zł

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

896/d/08

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

900/d/08

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

1074/d/08

1062/D/08

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie 
- Władysław M. Iwaniak zawiadamia na  podstawie art. 
953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30 wrze-
śnia 2008r. o godz. 9:00 w sali nr 4Sądu Rejonowego 
w Jaworznie, Wydziału I Cywilnego przy ul. Inwalidów 
Wojennych 14 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
lokalu mieszkalnego nr 15 na IV - tym piętrze budynku mieszkalnego przy 
ul. Urzędniczej 1 w Jaworznie, składającego się z 2-ch pokoi, kuchni, łazien-
ki, przedpokoju o powierzchni użytkowej 45,20 m2, do którego przynależy 
piwnica o powierzchni 3,80 m2 oraz balkon. Każdoczesny właściciel tego 
lokalu jest współużytkownikiem wieczystym działki nr 170/8 w obr. 266 
w 1392/100000 częściach objętej KW nr 21562 oraz współwłaścicielem  
w 1392/100000 częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą 
do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych  
i użytkowych.
stanowiącego własność dłużników:
 Kalinowski Eugeniusz, Kalinowska Longina
 ul. Urzędnicza 1/15
 32-510 Jaworzno
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w  nr  25221.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 90.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania 
tj. kwotę:     67.500,00 zł.

Cena oszacowania nie zawiera podatku VAT. Przystępujący do licytacji 
zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania 
nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce 
lub na rachunek bankowy komornika 34 1020 2528 0000 0402 0106 5184 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Tychach jak również w 
postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa 
bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela 
do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia 
Sądu. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieru-
chomość można oglądać w ciągu 14 dni przed licytacją po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nierucho-
mości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie 
będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na 
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji 
nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej 
nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w 
tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebno-
ści i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie 
zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie 
będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawo-
mocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Termin licytacji 
może zostać odroczony, bądź zniesiony bez podania przyczyny.

1074/D/08

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie 
- Władysław M. Iwaniak zawiadamia na  podstawie art. 
953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 8 paździer-
nika 2008r.o godz. 12:00w sali nr 5Sądu Rejonowego 
w Jaworznie, Wydziału I Cywilnego przy ul. Inwalidów 
Wojennych 14 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Jaworznie przy  
ul. Górnośląskiej w obrębie 80, składającej się z działek oznaczonych nu-
merami geodezyjnymi: 
 – 113/1 rola, o powierzchni 1081 m2; 
 – 113/2 tereny mieszkaniowe o powierzchni 1711 m2;
 – 113/3 droga, rola V,  o powierzchni 16 m2. 
stanowiącej własność dłużniczki:
 Lach Urszula
 ul. Górnośląska 47a
 43-600 Jaworzno  
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 19273.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.022.000,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości 
oszacowania tj. kwotę:   766.500,00 zł.

Cena oszacowania nie zawiera podatku VAT. Przystępujący do licytacji 
zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania 
nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce 
lub na rachunek bankowy komornika 34 1020 2528 0000 0402 0106 5184 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Tychach jak również 
w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według 
prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie 
właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego 
postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyj-
mowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu 14 dni przed licytacją 
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat sza-
cunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i 
przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te 
przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo 
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów 
razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące 
egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są 
ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 
trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym 
toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia 
o przysądzeniu własności. Termin licytacji może zostać odroczony, bądź 
zniesiony bez podania przyczyny.

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

1065/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
1076/d/08
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BliZej prawa

Dla koneserów
Z szafy prokuratora

913/d/08

Zaproszenie
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad  

 mec. Marka Niechwieja 
do siedziby redakcji „Co tydzień” przy ul. św. Barbary 7  

w każdą środę w godz. 15.00 – 19.00 i czwartek  
w godz. 8.00 – 11.00. Z konsultacji może korzystać każdy,  

kto zapisze się wcześniej, 
dzwoniąc pod numer telefonu 032 751-91-30.

mec. MAREK NIECHWIEJ KANCELARIA PRAWNA W JAWORZNIE 

przy ul. MIKOŁAJA REJA 47, 43-600 JAWORZNO (Stara-Huta) 

tel. (0-32) 753 05 67; tel. kom. 0 661 914 296 

e-mail: kancelaria@e-legis.pl; www.e-legis.pl 

czynna: poniedziałek, piątek w godz. 14.00 – 20.00 i wtorek 17.00 – 21.00

P R Z Y R O D A  W O K Ó Ł  N A S
pioTr GrzeGorzek – kusTosz muzeum w cHrzanowie

www.muzeum.chrzanow.pl

Mordercy  
przyszli zza płotu

Kamieniołom przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej

Powojnik pnący na głogu

Bracia Arkadiusz F. (21 l.) i Ernest 
F. (23 l.) oraz ich ojciec Włodzi-
mierz (52 l.) staną przed proku-
ratorem. Zostali zatrzymani na  
48 godzin, bo policja podejrzewa, że 
bestialsko zamordowali 29-letniego 
Grzegorza K. i jego dwie malutkie 
córeczki (2 i 6 lat), by ukraść stary 
telewizor. Dowodów jednak, że za-
bili dwoje niewinnych dzieci i ich 
ojca, brak.

Matka dziewczynek, Katarzy-
na K. (28 l.), pomagała sąsiadom 
zbierać ziemniaki. Gdy wróciła ok. 
godz. 18:00, nie mogła się dostać do 
domu. Poprosiła sąsiada Ryszarda Ł. 
o wyłamanie drzwi. W środku domu 
widok był przerażający. Na łóżku  
w zakrwawionej pościeli spoczywa-
ły ciała Grzegorza K. i jego 2 córek: 
2-letniej Sabinki i 6-letniej Emilki. 
Charakter obrażeń wyraźnie wska-
zywał, że morderca zakatował je 
tępym narzędziem. Czy była to ło-
pata, czy kij – nie wiadomo. Ustalą 
to dalsze badania i opinia biegłych. 
Narzędzia jeszcze nie odnaleziono. 
Podejrzenie padło błyskawicznie na 
rodzinę F., mieszkającą obok ofiar, 
na końcu wsi. Braci F. i ich ojca bali 
się wszyscy. Sąsiedzi mówili o nich ze 
strachu szeptem, że chodzili wiecz-
nie pijani i szukali zaczepki. Jeżeli 
nie chciało się mieć kłopotów po-
wszechnie wiadomo było, że należy 

wystrzegać się jak przysłowiowego 
ognia wszelkich kontaktów z tymi 
osobnikami. Ernest wyszedł właśnie 
z więzienia, w którym siedział za roz-
boje. W więzieniu zmienił swojego 
brata, który chwilę wcześniej siedział 
za podobne przestępstwo.

– Gdy parę miesięcy temu pobili 
tu jednego, ten nawet nie zgłosił tego 
policji. Ze strachu, bo bał się zemsty 
– mówił Rafał S., mąż  sołtysowej  
i najlepszy przy jaciel zamordo-
wanego Grzegorza K. – Ludziska  
w strachu żyli. Jak ktoś na policję na 
nich poszedł to zaraz stodoła mu spło-
nęła. Tacy mściwi byli. Lepiej, żeby  
w ogóle nie wyszli z więzienia, bo jak 
się dowiedzą, kto pomagał policji, to 
nawet nie chcę myśleć co tu się będzie 
działo – dodał po namyśle.

Wśród mieszkańców wsi bieda aż 
piszczy. Ludzie utrzymują się głównie 
ze skromnych rent. U rodziny, któ-
rej przydarzyła się ta tragedia było 
inaczej. Katarzyna opiekowała się  
w domu córeczkami, ale Grzegorz 
miał stałą dobrą pracę jako konser-
wator przy remontach domów. U nich 
może nie było zbytku, ale też niczego 
nie brakowało. Mieli samochód, wieżę 
stereo i telewizor. To wszystko zginę-
ło. Tylko spalony wrak porzuconego 
samochodu policjanci znaleźli w lesie 
nieopodal wsi. – Rozpatrujemy różne 
motywy morderstwa, jednak rabunek 

jest najbardziej prawdopodobny. Nie 
mamy jeszcze twardych dowodów, bo 
to kwestia czasu. Dopiero przeszuka-
liśmy mieszkanie ofiar, pozostało jesz-
cze domostwo podejrzanych – mówił 
policjant nadzorujący śledztwo. Gdy 
policjanci zatrzymywali braci F., ci 
byli zamknięci w piwnicy i palili  
w piecu. Bardzo się kopciło. Policjan-
ci więc zastanawiali się, czy bracia 
nie chcieli popełnić samobójstwa 
przez zaczadzenie. Po pierwszych 
przesłuchaniach  już wiadomo było, 
że to nieprawda. Bracia byli mocno 
pijani i nieudolnie rozpalali ogień. 
Dym zdradził za to ich kryjówkę. 
Dostrzegli go sąsiedzi i wskazali po-
licjantom.

Katarzynę K. siostry i matka za-
brały do siebie. Kobieta jest w szoku. 
Nie może się na razie otrząsnąć po 
stracie bliskich. Wymaga stałej opie-
ki lekarza i psychologa. – Nie jest 
nawet w stanie zeznawać – mówiły 
zabierając ją z domu. 

– Niepijący, pracowici, wierzący, 
dzieci zadbane. To była porządna ro-
dzina. Takie nieszczęście – rozpacza 
Helena S. (60 l.), sąsiadka. Mieszkała 
razem z rodziną K. w jednym bu-
dynku. Teraz jej dom jest otoczony 
policyjnymi taśmami. – Nigdy się 
u nas nic nie działo. A teraz Matko 
Boska, taki dramat! – płacze.

piTawal

Ciężkie naruszenie 
obowiązków pracowniczych

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks Pracy (DZ. U. 1998 r., Nr 21, 
Poz. 94 (z późn. Zm.)) – przewiduje  
– w określonych sytuacjach – „Roz-
wiązanie umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia” (Art. 52 – Art. 55 K. p.).  
W praktyce dla pracownika wiąże się to 
z następującymi skutkami: 

1) Zostaje on pozbawiony możliwo-
ści uzyskiwania jakiegokolwiek wyna-
grodzenia za okres wypowiedzenia, 
który by mu przysługiwał w sytuacji,  
w której nie zostałby zwolniony bez za-
chowania okresu wypowiedzenia;

2) Zostaje zwolniony z pracy w try-
bie natychmiastowym;

3) Traci możliwość – w międzyczasie 
– poszukiwania nowej pracy;

4) Do świadectwa pracy zostanie 
wpisana przyczyna ustania stosunku 
pracy na podstawie Art. 52, Par. 1, Pkt. 
1 K. p., co pracownika obciąża w nastę-
pujący sposób:

1) Ujawnia ten fakt, że powodem 
zwolnienia z pracy było ciężkie naru-
szenie podstawowych obowiązków 

pracowniczych, czyli wina po stronie 
pracownika; 

2) Kolejny pracodawca – zapoznający 
się z poprzednim świadectwem prawy 
– może nabrać w pełni uzasadnionych 
oraz realnych wątpliwości w zakresie 
uczciwości, jak również kompetencji 
potencjalnego pracownika;

Faktem jest, że zwolnienie na pod-
stawie Art. 52, Par. 1, Pkt. 1 K. p. może 
nastąpić tylko i wyłącznie w okolicz-
nościach szczególnych, jak również 
uzasadnionych (i bezwzględnie to uza-
sadnienie musi być pisemnie pracowni-
kowi przedłożone). Ustawa stanowi, że 

podstawą musi być: „Ciężkie naruszenie 
przez pracownika podstawowych obo-
wiązków pracowniczych”. Inną kwestią 
jest ten fakt, że powyższy przepis bywa 
nadużywany przez pracodawców w sto-
sunku do niewygodnych pracowników. 
Dlatego ważne jest to, ażeby wiedzieć,  
w których sytuacjach można liczyć się  
z tego rodzaju sankcją, w jakich okolicz-
nościach być przekonanym o słuszności 
ewentualnej przyjętej przez siebie linii 
obrony (nawet w sądzie, kiedy to skła-
damy powództwo o ustalenie przez sąd 
niezgodnego z prawem rozwiązania 
umowy o pracę).

Od dłuższego czasu trwa serial poświę-
cony Wapniówce. Aby nieco przerwać 
ten ciąg powracam do tematyki zwią-
zanej z zakrojonymi na szeroką skalę 
badaniami geologicznymi prowadzo-
nymi w Jaworznie. Oczywiście najsil-
niej są one zaawansowane pomiędzy 
ulicami Chełmońskiego a Obrońców 
Poczty Gdańskiej, na wschód od ulicy 
Szpitalnej. Dowiedziawszy się przeto, 
że do końca października ma się odbyć 
wielkie sprzątanie, czyli budowa dróg, 
postanowiłem zajrzeć tu kilka razy 
i co tu dużo ukrywać, przywiozłem 
kolejne niecałe 50 kg Jaworzna do 
Chrzanowa. 

Podziękowania
W tym miejscu w imieniu wła-

sny m oraz dy rektora Muzeum  
w Chrzanowie składam serdeczne 
podziękowanie firmie P.R.I.I.Skawex 
z ulicy Paderewskiego, której pracow-
nicy wykonali te wszystkie wykopy. 
Oczywiście nie bez znaczenia jest tu 
bardzo dobra postawa kierownictwa 
firmy. Nie dość, że pozwolili wybrać 
mi to i owo, ale również zwieźli te 
skarby do Chrzanowa. 

W drugiej kolejności podzięko-
wania należą się MPWiK Jaworzno, 
bo to na ich zlecenie przekopano ten 
obszar. Tutaj również składam podzię-
kowanie za inne wykopy w mieście. 
Ot, przykładowo z ulicy Sławkowskiej 
pozyskałem marglisty wapień z poma-
rańczowymi, falistymi płaszczyznami 
oddzielności. Prawdopodobnie jest to 
ret, czyli trias dolny, co byłoby dopełnie-
niem pewnego logicznego ciągu. Wszak 
w wykopach pod bibliotekę ujawniłem 
istnienie pstrych iłów, które datowa-
łem na strop paleozoiku. No i zupełnie 
na samym końcu trzeba podziękować 
jaworznickiej władzy, która postawiła 
na rozwój budownictwa i przebudowę 
infrastruktury. Pomyślcie, ile musiałby 
skruszyć barier geolog, który chciałby  
w taki sposób przeryć jakikolwiek ob-
szar tylko po to, aby się dowiedzieć jak 
jest zbudowany. Wszak jedna dziurka, a 
nawet kilka dziurek, czyli wierceń nie jest  
w stanie dostarczyć więcej informacji. 
Na marginesie informuję, że w Chrzano-
wie równie intensywnie penetruję liczne 
ostatnio czynione wykopy. 

Tajemniczy kamieniołom
Kiedy podsumowywano pierwszy 

etap wojny o jerzyki nadmieniono, 
że w Jaworznie było wiele kamienio-
łomów, gdzie niegdyś gnieździły się 

te najszybsze ptaki świata. Potem, 
po części zasypano je, po części za-
rosły i dlatego jerzyki przeniosły się 
na budynki. Podczas mojej pierwszej 
wizyty rozmawiałem z panem Wie-
sławem Skawińskim, który wówczas 
ubolewał, że przyszło mu działać na 
terenie zupełnie nieznanym, gdyż 
formalnie rzecz biorąc wykonano tu 
bardzo dawno temu tylko jedno wier-
cenie. A tymczasem nie jest to prawdą. 
Otóż od strony ulicy Obrońców Poczty 
Gdańskiej odkryłem istnienie starego, 
silnie zarośniętego kamieniołomu. 
Wystarczyłoby wysłać tam łebskie-
go pracownika, któryby mógł wiele 

wyjaśnić. W każdym bądź razie jego 
ściana ciągnie się od ulicy Szpitalnej 
po przecinającą teren linię wysokiego 
napięcia. Na razie wykonałem serię 
zdjęć, a dokładniejszej penetracji do-
konam dopiero po zakończeniu sezonu 
wegetacyjnego. Do większości ścianek 
dostęp utrudniają zarośla głogów, tar-
nin i dzikiej róży. Wszystko to przepla-
tają jeżyny. Na krawędzi w środkowej 
części niesamowite wrażenie sprawia 
oplatający krzew głogu gąszcz pędów 
powojnika pnącego – Clematis vitalba. 
Teraz w koronie krzewu widzimy kę-

dzierzawe skupiska owoców, ale kiedy 
dominowały tu białawe kwiaty musia-
ło to również wyglądać niesamowicie. 
Gatunek ten poniekąd jest u siebie.  
W ostatnich dziesięcioleciach ob-
serwuje się duży wzrost liczby jego 
stanowisk. Przybiera dwie formy 
życiowe. Może być nanofanerofitem, 
czyli krzewem lub niskim drzewem lub 
też lianą. Jego ulubionym siedliskiem 
jest rumosz skalny lub żwir. Co więcej 
jest charakterystycznym składnikiem 
zarośli z szakłakiem i tarniną lub tar-
nina i ligustrem. A coś w tym rodzaju 
tworzy tutejsze zarośla.

Powroty na 
Chełmońskiego
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842/D/08

844/d/08841/d/08

Części elektroniczne
przyrządy pomiarowe

Jaworzno 
ul. Grunwaldzka 96

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

www.blackelectronics.com.pl

917/d/08

845/d/08

Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35
pon-pt 9.00 - 17.00, sobota nieczynne

e-mail: biuro@cargo.edu.pl, www.cargo.edu.pl
tel.  (032) 751-56-65, fax (032) 751-73-55

843/d/08

SALON FRYZJERSKI SILWER

Wykonujemy wszelkie zabiegi fryzjerskie.
Gwarantujemy wysoką jakość 
świadczonych usług. 

Pracujemy na kosmetykach firmy

1012/d/08

W każdy wtorek i czwartek 
10% rabatu 

na wszystkie zabiegi

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

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

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

OPERATOR – KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO 08.09.2008
KURS DOKSZTAŁCAJĄCY KIEROWCÓW 
WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY  22.09.2008
PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) 06.10.2008
Trwa nabór na kursy: instruktora nauki jazdy, uprawnienia SEP 
do 1 kV, kurs HDS, Certyfikat Kompetencji Zawodowej Przewoźnika
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Ogłoszenie własne

943/d/08

OSTATNIA SZANSA PRZED 
ZMIANĄ PRZEPISÓW!

Kurs dokształcający 
kierowców w zakresie 

przewozu osób lub rzeczy

podstawowy: rozpoczęcie 01.09
uzupełniający: rozpoczęcie 04.09

Firma zatrudni pracowników do nowego 
obiek tu hotelowego w Trzebini

– dyrektor
– recepcjonista
– kucharz
– pomoc kuchenna
– kelner

kontakt: sekretariat@magbud.com.pl
tel. 032/627-61-12

Reklama 
w telewizji 

CTv Jaworzno
już od 300 zł 

netto

Dzwoń! 
tel. 751 91 30

Ogłoszenie własne

1066/d/08
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Victoria oddała 
6 punktów
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Wakacje  
z szachami

Tenis dla 
młodzieży 
po raz drugi

Nasi najmłodsi szachiści  
w okresie wakacji nie rozstawali 
się z grą w szachy.
W lipcu 9 zawodników z JKSz-
MCKiS Jaworzno wyjechało na 
turniej szachowy do uroczej 
miejscowości – Dobczyce. 
Wspaniały turniej jak i wiele 
imprez towarzyszących sprawiły, 
że powrócili bardzo zadowoleni  
i z planami na rok następny.
Serdeczne podziękowania dla 
Fundacji Energetyki na Rzecz 
Polski Południowej, która 
sfinansowała ten wyjazd.
W sierpniu w klubie „NIKO” 
zorganizowano dwa turnieje: 
pierwszy w szachach klasycznych, 
a drugi w szachach szybkich.
W pierwszym turnieju udział 
wzięło 15 zawodników. Zwyciężył 
Mateusz Kuzioła, drugi był Jan 
Karweta, a trzeci Maciej Kawala. 
Dwóch zawodników wypełniło 
normy szachowe. Podczas turnieju 
zorganizowano poczęstunek  
w postaci pączków, drożdżówek, 
napojów oraz kiełbasek z grilla.
Podziękowania dla Pana Romana 
Szwagrzyka, który nigdy nie 
zapomina o szachistach i zawsze 
chętnie sponsoruje poczęstunki.
W drugim turnieju udział wzięło 
43 zawodników  
z 18 klubów całej Polski. 
Zwyciężył Kuźmicz Krystian,  
2. miejsce – Szoen Dariusz,  
3. miejsce - Czakon Jakub, 
najlepszą zawodniczką została 
Guzik Jolanta. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody pieniężne 
i pamiątkowe dyplomy. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali 
poczęstunek.

w. winiarczyk

Już po raz drugi w czasie 
tegorocznych wakacji 
jaworznicka młodzież będzie 
miała okazję zmierzyć się  
w tenisowych zmaganiach.
Na zakończenie wakacji Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu oraz 
Jaworznickie Towarzystwo 
Tenisowe zaplanowało turniej, 
który odbędzie się w dniach 
27-28 sierpnia, na kortach 
tenisowych przy ul. Krakowskiej. 
Turniej zostanie rozegrany 
w 2 kategoriach, dziewcząt 
i chłopców, w 3 grupach 
wiekowych: gr. I: 7-10 lat, gr. II: 
11-14 lat, gr. III: 15-18 lat. Zapisy 
27 sierpnia do godz. 9.30 na 
miejscu zawodów. Zapraszamy 
do odwiedzenia strony www.
jacol.jawnet.pl/jtt/, na której 
można zapoznać się  
z regulaminem turnieju.

k.repeć

Już dziś w Hali Widowiskowo-Spor-
towej Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu odbędzie się międzypań-
stwowy mecz siatkówki kobiet do 
lat 17. Punktualnie o godzinie 17.00 
na parkiet wybiegną reprezenta-
cje Polski i Czech. Będzie to jeden  
z ostatnich sprawdzianów podopiecz-
nych trenera Andrzeja Urbańskiego 
przed wyjazdem na Mistrzostwa Eu-
ropy do Włoch.

Mirosław Ciołczyk Dyrektor ds. 
Sportu MCKiS: – Otrzymaliśmy pro-
pozycje współpracy przy organiza-
cji towarzyskiego spotkania naszej 
reprezentacji. Reprezentacje Polski  
w różnych dyscyplinach sportowych  
i grupach wiekowych już wielokrotnie 
rozgrywały spotkania w Jaworznie  
i opinie trenerów są bardzo pozytywne. 
Bardzo liczymy, że i tym razem na-
sza hala okaże się bardzo szczęśliwa. 
Dodatkowo to doskonała okazja, aby 
jaworzniccy kibice zobaczyli zawodnicz-
ki, które pewnie już wkrótce zastąpią  
w pierwszej reprezentacji min. Małgorz-
tę Glinkę i Katarzynę Skowrońską.

Sprawdzian polskich siatkarek

Nasza juniorska drużyna składa 
się głownie z wychowanek Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego. Do Mistrzostw 
Europy, które odbędą się w dniach  
5-17 września br., reprezentacja 
przygotowuje się w Szczyrku. Polski 
znalazły się w gronie najmocniejszych 
europejskich drużyn m.in.: Serbii, 

Turcji, Niemiec, Rosji, Czech, Ukra-
iny oraz gospodyń Włoszek.

Niewykluczone, że Polki spotkają 
się również z Czeszkami podczas spo-
tkań mistrzowskich. Dzisiejszy mecz 
jest doskonałą okazją do sprawdzenia 
formy naszej drużyny. Wstęp na mecz 
jest bezpłatny. nek

Tak efektowne akcje, będą mogli zobaczyć kibice w Jaworznie 

Górnik Jaworzno w końcu się 
przełamał i odniósł pierwsze 
zwycięstwo w sezonie, skromne 
1:0 z Kolejarzem 24 Katowice 
bardzo cieszy. Teraz może być już 
tylko lepiej.

– Zobaczymy o co gramy, tak na 
początku drugiej rundy – powiedział 
nam wiceprezes Zgody Zbigniew 
Siewniak. Nie ma się czego bać, bo 
gra mówi sama za siebie. Zgoda gra, 
by wygrać wszystko i awansować 
do V ligi. W sobotę pokonała chyba 
najgroźniejszego rywala do awansu 
- Strażaka Mierzęcice 3:1.

W ubiegłym tygodniu Victoria 
rozegrała dwa spotkania 
i poniosła dwie porażki. 
Wyjazdowe spotkanie  
z Olimpią Turkolasy skończyło 
się przegraną 0:2, a sobotnie 
spotkanie w Jeleniu zakończyło 
się hokejowym 3:7 dla Zagłębiaka 
Dąbrowa Górnicza.

Szczakowianka to niewątpliwie 
najlepiej spisujący się zespół 
z jaworznickich drużyn 
występujących w V lidze. Zdobyła 
ona bowiem w 3 meczach 9 pkt, nie 
tracąc żadnej bramki, a strzelając 
przy tym 13.

Derby Jaworzna

Sebastian Chojnowski (po lewej) i Bartłomiej Sałapatek (po prawej) wzięli w kleszcze zawodnika gospodarzy

Ciężkowianka Jaworzno – Szczakowianka Jaworzno 0:6 (0:1)

Pojedynek derbowy z Ciężkowianki 
ze Szczakowianką  zgromadził sporą 
publikę na ciężkowickim stadionie, 
lecz był to występ jednego aktora, 
którym była Szczakowianka.

Od pierwszej minuty podopieczni 
Andrzeja Sermaka rzucili się do ataku, 
którego skutkiem była bramka strzelona  
w 17. minucie przez Radomira Jarzyn-
kę. Więc bramek padło natomiast 
w drugiej połowie. Parę chwil po jej 
rozpoczęciu wynik uległ zmianie na 
korzyść Szczakowianki. Swoją drugą 
bramkę zdobył Jarzynka. Zawodnicy 
z Ciężkowic nie zdołali otrząsnąć się 
po utracie drugiej bramki, a rezultat 

spotkania zmienił się na 3:0 po tym, 
jak do wysoko posłanej piłki najwyżej 
doskoczył Janeczko. Ciężkowianka mu-
siała przyjąć na siebie jeszcze trzy ciosy,  
a wymierzyli je Chojnowski, Ada-
mus oraz ponownie Janeczko. Kolej-
nym przeciwnikiem Szczakowianki 
będzie drużyna Orkanu Dąbrówka 
Wielka, która będzie podejmowana 
na stadionie w Szczakowej o godzi-
nie 17.00 Ciężkowianka zmierzy się 
z kolei w spotkaniu wyjazdowym,  
z Podlesianką Katowice.

Bramki: Jarzynka 17‘, 52‘, Janeczko 
55‘, 75‘, Chojnowski 74‘, Adamus 80‘.

Szczakowianka: Polański, Prażmow-
ski, Podralski (Skrzypek), Sałapatek, 
Adamus, Bonczek (Zięba), Stemplew-
ski, P. Sermak , Rejdych (Biskup), Ja-
neczko, Jarzynka (Chojnowski)
Ciężkowianka: Wróbel (76. Ł. Cioł-
czyk) – Prażmowski, M. Ślusarczyk, 
Bosak, Bulga (40. Chrząścik) – Wadow-
ski (54. Kramarczyk), Kornaga, Pieczka, 
Szydło – T. Ciołczyk, Laser (70. Grabski)

BarTek

Relacja z meczu  
z Pogonią Imielin  

na stronie 14.
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SIATKÓWKA

Sekcja siatkówki mężczyzn MCKiS
Dziś kolejna porcja 
podsumowań siatkarskich 
z zeszłego sezonu.  
W ubiegłym tygodniu 
podsumowywaliśmy 
osiągnięcia drużyn 
młodzików I i młodzików 
II. „Pod lupę” wzięliśmy  
tym razem zespoły 
Kadetów i Juniorów  
MCKiS Jaworzno

Kadeci
Kolejną po młodzikach i mło-

dzikach starszych drużyną repre-
zentującą Miejskie Centrum Kul-
tury i Sportu są Kadeci. Cel jaki 
postawił drużynie trener Rado-
sław Pyszczak to awans do pierw-
szej czwórki Mistrzostw Śląska.  
W pierwszej rundzie rozgrywek 
grupowych drużyna rywalizowała  
z 9 zespołami województwa ślą-
skiego, zespół grał bardzo dobrze  
i równo czego efektem było pierwsze 
miejsce w grupie i awans do półfi-
nału. Turniej półfinałowy odbył się 
w Jaworznie, wzięły w nim udział  
4 zespoły: MMKS Dąbrowa Górni-
cza, Górnik Radlin, TS Volley Ryb-
nik i MCKIS Jaworzno. Po dwóch 
zwycięstwach i jednej porażce upla-
sowaliśmy się na drugim miejscu, 
co dało nam drużynie awans do 
finałów Mistrzostw Śląska. Turniej 
finałowy odbył się w Częstochowie, 
gdzie ostatecznie zawodnicy wywal-
czyli IV miejsce na Śląsku. 

Wyróżniającymi się zawodnika-
mi byli: Mateusz Jędryczka, Wła-
dysław Olszowski, Dawid Kuryło  
i Igor Kozłowski.

Juniorzy
Sezon 2007/2008 zespół Junio-

rów rozpoczął na obozie sporto-
wym w Brennej, a następnie we 
wrześniu na własnych obiektach. 
Trenerem dr u ż y ny jest  Romu-
ald Engels. Przed rozpoczęciem 
rozgrywek drużyna brała udział  
w Turnieju o Puchar Prezydenta 
miasta Sosnowca, zajmując miejsce 
V na osiem startujących zespołów. 
W Mistrzostwach Województwa 
Śląskiego Juniorów uczestniczyło 18 
drużyn podzielonych na dwie grupy. 
Juniorzy MCKiS Jaworzno po roze-
graniu 16 spotkań zajęli 3. miejsce 
w grupie I, awansując do Półfinałów 
Mistrzostw Śląska w Jastrzębiu. 
Mimo przegranych spotkań z GKS 
Jastrzębie i Delic POL Częstochowa 
nasza drużyna awansowała do fi-
nałów, ponieważ nasz wychowanek 
Krzysztof Fitrzyk, uczy się i trenuje 
w SMS Spała – reprezentując barwy 
krajowe. W Turnieju Finałowym 
Mistrzostw Śląska nasz zespół prze-
grał wszystkie spotkania, zajmując 
V miejsce w województwie, co jest 
dobrym odzwierciedleniem aktu-
alnych umiejętności pamiętając, 
że w 60% drużynę tworzą chłopcy  
z rocznika młodszego.

W minionym sezonie na wyróż-
nienie zasłużyli: Adamajtis Paweł, 
Fitrzyk Krzysztof, Jodaniewski Emil 
i Jurek Łukasz

nek

Juniorzy – górny rząd – od lewej: Marek Galas, Tomasz Matusik, Filip Kuchna, Daniel Wywigacz, Dawid Szczur, Wojciech Krawczyk, 
Rafał Kramek, Paweł Adamajtis, Romuald Engel – trener, dolny rząd – od lewej: Kamil Słupski, Kamil Śpiewak, Emil Jodaniewski, Adrian 
Hajduga, Sebastian Majcherczyk, Łukasz Jurek

Kadeci – górny rząd – od lewej: Władysław Olszowski, Miłosz Pniak, Jakub Bartczak, Igor Kozłowski, Bartosz Senderowski, Mateusz 
Jędryczka, Radosław Pyszczak – trener, dolny rząd – od lewej: Piotr Gruszowski, Bartosz Piekarski, Jarosław Miś, Tomasz Rośko, Dawid 
Kuryło, Kamil Pawlik
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WYNIKI I TABELE  
SPOTKAń PIŁKARSKICH 

PIŁKA NOŻNA V LIGA 

PIŁKA NOŻNA A KLASA 

PIŁKA NOŻNA IV LIGA 

Górnik Jaworzno w końcu się 
przełamał i odniósł pierwsze 
zwycięstwo w sezonie, 
skromne 1:0 z Kolejarzem 
24 Katowice bardzo cieszy. 
Teraz może być już tylko 
lepiej.

Porażka z Unią Dąbrowa 
Górnicza

Przed zwycięstwem z Kolejarzem, 
jaworznianie rozegrali i przegrali 
mecz z Unią Dabrowa Górnicza. 
Pierwsze 30 minut spotkania Górnik 
zagrał dobrze, ale nie potrafił za-
mienić tego na objęcie prowadzenia, 
mimo że doskonałą sytuację na bram-
kę miał Warzecha. W 32. minucie 
pech dosięgnął młody zespół Bogusła-
wa Wrocławka. Gospodarze wykonali 
rzut wolny, a próbujący interweniować 
Arkadiusz Sędrzak pokonał własnego 
bramkarza. Tuż przed przerwą gospo-
darze po błędzie Kantka podwyższyli 
na 2:0 i taką stratę przyszło odrabiać 
Górnikowi w 2 połowie. Jednak to 
nie Górnik a Unia zdobywała kolejne 
bramki. W 55. i 59. minucie gry dwa 
gole zdobył Szatan i było 4:0. Ho-
norową bramkę dla Górnika zdobył  
w 90. minucie gry Guzik, po dobrym 
podaniu Sierczyńskiego.

Unia Dąbrowa Górnicza – Górnik Jaworzno 4:1 Górnik Jaworzno – Kolejarz 24 Katowice 1:0

Pierwsze zwycięstwo Górnika

Kolejarz pokonany!
W spotkaniu z Kolejarzem Górnik 

w końcu przełamał swoją niemoc. Na 
pewno wpływ na to miał powrót do 
drużyny Radosza i Byrskiego, którzy 
mimo zaległości sporo wnieśli na plac 
gry. Pierwsza połowa mogła wzbudzić 
w kibicach Górnika mieszane uczu-
cia. Co prawda Górnik bramki nie 
stracił, ale też nie licząc okazji Kantka  
z 7. minuty, praktycznie nie stworzył 
żadnej 100% sytuacji do jej zdobycia. 
Po przerwie było już lepiej. Trener Bo-
lesław Włocławek potwierdził, że ma 
nosa do zmian i wprowadzając Szpa-
ka w 60. minucie meczu, wyciągnął 

przysłowiowego asa z rękawa. Była 61. 
minuta, gdy młody napastnik Górnika 
otrzymał dobre zagranie od Sierczyń-
skiego i strzelił przy słupku, a bramkarz 
Kolejarza nie miał nic do powiedzenia. 
Później bramek mogło być jeszcze wię-
cej. W 76. minucie szczęścia próbował 
Guzik, w 80. Palian musiał popisać 
się dobrą interwencją po uderzeniu 
główką jednego z gości, 84. minuta to  

z kolei Warzecha i niewykorzystana 
sytuacja. Wymiana ciosów trwała dalej,  
w 85. minucie szansę na gola miał Szpak, 
ale strzelił za mocno i za wysoko, w 86 
minucie błąd kolegi skopiował Guzik, 
w ostatniej minucie Ślusarczyk popisał 
się dobrym uderzeniem, ale piłka prze-
szła trochę obok lewego slupka gości.  
Z pewnością Górnik mógł wygrać wy-
żej, ale najważniejsze, że nie stracił żad-
nej głupiej bramki, która kosztowałaby  
2 punkty w starciu z Kolejarzem. Teraz 
drużyna jedzie na spotkanie z Niwką, 
do gry po przerwie kartkowej wraca Ja-
rząbek, są więc realne szanse na kolejne 
punkty jaworznian.

Skład Górnika na Unię: Palian 
– Koralik (90. Kryśko), Gumulski, 
Kijowski, Sedrzak A – Sedrzak D, 
Sierczyński, Guzik, Warzecha (74. 
Szpak), Ślusarczyk (45. Kowalski), 
Kantek( 74. Wściubiak).
Skład na Kolejarza: Palian – Koralik, 
Gumulski, Kijowski, Byrski, Sedrzak, 
Sierczyński (90. Ślusarczyk), Kantek 
(60. Szpak), Guzik – Sedrzak A (50. Ra-
dosz), Warzecha (85. Wściubiak).

k.repeć.

W ubiegłym tygodniu Victoria roze-
grała dwa spotkania i poniosła dwie 
porażki. Wyjazdowe spotkanie z Olim-
pią Turkolasy skończyło się przegraną 
0:2, a sobotnie spotkanie w Jeleniu 
zakończyło się hokejowym 3:7 dla Za-
głębiaka Dąbrowa Górnicza.

Do zespołu Janusza Maślanki do-
łączyło w tygodniu 5 nowych zawod-
ników: bramkarz Bogdan Stec, Piotr  
i Paweł Malik, Damian Kryla, Tomasz 
Maślanka, do powrotu szykuje się także 
Damian Jajeśniak, co jest dobrą wiado-
mością dla jaworznickiej defensywy.  
W meczu z Zagłębianiem mogliśmy już 
ujrzeć nowe nabytki w akcji, ale trudno 
orzec o klasie nowych zawodników. 
Widać jeszcze było brak zgrania i spo-
rą ilość boiskowej improwizacji, która 

przyniosła 3 bramki w ofensywie i 7 
bramek straconych. W pierwszej poło-
wie jaworznianie stracili dwie bramki, 
nie strzelając żadnej. Gracze Victori nie 
potrafili znaleźć sposobu na strzelca  
2 bramek Nowaka, którego można spo-
kojnie nazwać bohaterem pierwszych 
45 minut. Poziom meczu w tej odsłonie 
tragiczny. Druga połowa była lepsza, bo 
efektowniejsza. Gospodarze w przecią-
gu 45 minut potrafili strzelić 3 bramki, 
szkoda, ze goście zdobyli ich pięć.

Już minutę po wznowieniu pierw-
szą w tym meczu bramkę zdobył 

Wojciech Truś i zrobiło się tylko 3:1. 
Głowy jaworznickich piłkarzy szybko 
ostudził Magdziarz, który w 51. mi-
nucie wyprowadził Zagłebiaka na 4:1. 
W 61. minucie Adam Gola ośmieszył 
wręcz bramkarza rywali, zdobywając 
bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego 
i tym samym przypominając o swoim 
powrocie kibicom Victorii. Goście 
szybko, bo w 5 minut, pozbawili już 
wszystkich złudzeń „Vici” na urwanie 
choćby punktu w tym meczu. Raza-
kowski w 64 i Korepta w 67 wyprowa-
dzili stan meczu na 2:6 i jedyne, na co 
można było liczyć, to by spotkanie nie 
zakończyło się wynikiem dwucyfro-
wym. W 75. minucie gry świetną akcję 
przeprowadził Piotr Wartała, został 
sfaulowany w polu karnym, którego 

na bramkę zamienił Wojciech Truś. 
Ostatnią bramkę w meczu goście zdo-
byli w 88 minucie gry, ustalając wynik 
na 3:7. Piłkarze mimo wyniku, zasłu-
gują na pochwałę za ambicje i najlepszą 
grę, na jaką ich było stać.

Na boisku Victoria ciągle prezentu-
je się marnie, ale można dostrzec już 
pewne pozytywy – piłkarzy jest już 
więcej niż 10, potrafią strzelać gole, 
na trybunach pojawili się kibice, a w 
kasach sprzedawano ładniejsze bilety 
niż ostatnio. Brawo.

k.repeć

– Zobaczymy o co gramy, tak na po-
czątku drugiej rundy – powiedział 
nam wiceprezes Zgody Zbigniew 
Siewniak. Nie ma się czego bać, bo 
gra mówi sama za siebie. Zgoda gra, 
by wygrać wszystko i awansować do 
V ligi. W sobotę pokonała chyba 
najgroźniejszego rywala do awansu 
- Strażaka Mierzęcice 3:1.

W pierwszej połowie spotkania 
Zgoda prezentowała się dużo lepiej, 
niż wskazuje na to wynik tej części gry, 
czyli 1:0. Piękną bramkę dającą pro-
wadzenie w meczu strzelił w 20. mi-
nucie Bujakiewicz. Zawodnik zszedł 
z prawego skrzydła i lewą, dodajmy 
słabszą noga, uderzył nie do obrony. 
Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki 
i wpadła do bramki – relacjonuje pre-
zes Zbigniew Siewniak. Druga połowa 
zaczęła się bardzo dobrze, bo 15 minut 
po wznowieniu gry, na 2:0 podwyższył 
Sobczak. Gospodarze dalej grali swoją 
piłkę, czyi dobrą, lecz nieskuteczną. 
– Sytuacji mieliśmy bez liku. Kądzioł-
ka 2 sytuacje, Głodek, Wyka, było tego 
sporo, liczę tylko te, które powinny 
przynieść bramkę – mówi nam prezes. 
Niewykorzystane sytuacje lubią się 
mścić – to wyświechtane piłkarskie 
stwierdzenie wybrzmiało poważnym 
tonem w 66. minucie gry, gdy na 2:1, 
bramkę z rzutu karnego strzelił Odyga. 
Sytuacji, po której sędzia podyktował 
jedenastkę, nie ma sensu, błędy arbi-
trów to stały punkt rozgrywek wszyst-
kich piłkarskich lig w Polsce.

Ważne, że w 83. minucie Dobrzyń-
ski równie pewnie wykorzystał kar-
nego, podyktowanego po faulu na 
Sobczaku, a Pączkowski obronił groźne 
uderzenie Strażaka Mierzęcice, które 

mogło rozpocząć nerwówkę na ostatnie 
sekundy. 17-letni golkiper, pokazał, że 
mimo niskiego jak na bramkarza wzro-
stu, umiejętności ma całkiem spore. 

Zgoda wygrywa 3 mecz z rzędu, po 
drodze ogrywając 2 z 3 najgroźniej-
szych rywali do awansu. Padły Siewierz  
i Mierzęcice, trudno, więc przypuszczać, 
że jaworznianie stracą punkty z Łazo-
wianką Łazy, do której jadą za tydzień. 
Po Zgodzie widać ile do zespołu wniósł 
trener Andrzej Śliwiński, jak poważne 
wzmocnienia poczyniono przed sezo-
nem, a nader wszystko widać, ze Zgoda  
z pewnością przerasta poziomem, swo-
ich A-klasowych rywali.

Bramki: Bujakiewicz 20, Sobczak 
60, Dobrzański 84-k. – Odyga 66-k
Zgoda: Pączkowski – Wrocławek, 
Dobrzański, Piecka, Sawaniewicz 
– Sobczak (84. Rakowski), Bujakie-
wicz (70. Pączkowski), Głodek (60. 
Rosa), Wojtaszak – Kądziołka (90. 
Koziarz), Wyka
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Zgoda Byczyna – Strażak Mierzęcice 3:1

Zgoda idzie na awans

Olimpia Turkolasy – Victoria Jaworzno 2:0
Victoria Jaworzno – Zagłębiak Dabrowa Górnicza 3:7

Victoria oddała 6 punktów

Trener Śliwiński znakomicie 
„poukładał” zespół Zgody.

Zespół Górnika Jaworzna był nieuchwytny dla rywali z Katowic

Kibice Victorii wyrazili 22-metrową flagą dezaprobatę dla...

Tabela IV ligi
1.   Victoria Częstochowa  4  10  11-1
2.   Górnik Wesoła  4  10  8-2
3.   ŁTS Łabędy  3  9  13-3
4.   Zieloni Żarki  3  9  11-2 
5.   Zagłębiak Dąbrowa G.  4  9  12-7
6.   Sarmacja Będzin  4  9  7-3
7.   Olimpia Truskolasy  3  7  5-0
8.   MOSiR Sparta Zabrze  4  7  4-2
9.   KS Częstochowa  4  4  6-9
10.   Wyzwolenie Chorzów  4  4  4-7
11.   MK Górnik Katowice  4  3  4-9
12.   Źródło Kromołów  4  2  5-8
13.   Slavia Ruda Śl.  4  2  4-12 
14.   MKS Myszków  3  1  1-3
15.   Górnik 09 Mysłowice  3  1  2-7
16.   Unia Rędziny  3  0  3-11
17.   Victoria Jaworzno  4  0  4-18 

Olimpia Truskolasy – Victoria Jaworzno 2-0
Victoria Jaworzno – Zagłębiak D. Górnicza 3-7

Kolejka 5 - 30 sierpnia
Pauza: Zagłębiak Dąbrowa Górnicza.
Zieloni Żarki Górnik Wesoła
ŁTS Łabęd Unia Rędziny 
Olimpia Truskolasy Wyzwolenie Chorzów
Źródło Kromołów Victoria Jaworzno
Victoria Częstochow MOSiR Sparta Zabrze
Górnik 09 Mysłowic MK Górnik Katowice
Sarmacja Będzin Slavia Ruda Śląska
KS Częstochowa MKS Myszków

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

Unia Dąbrowa Górnicza – Górnik Jaworzno 4-1
A. Brzozowice-Kamień – Ciężkowianka 4-0
Szczakowianka Jaworzno – Pogoń Imienin 5-0
Górnik Jaworzno – Kolejarz 24 Katowice 1-0
Ciężkowianka – Szczakowianka Jaworzno 0-6

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

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

Zgoda Byczyna – Strażak Mierzęcice 3:1

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

K.Repeć
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PIŁKA NOŻNA

914/d/08

ZAJĘCIA DLA SYMPATYKÓW I AMATORÓW BIEGANIA!
Interesuje Cię aktywne spędzanie wolnego czasu? Chcesz poprawić swoją kondy-
cję? Zajęcia prowadzone przez trenera lekkoatletyki odbywają się w:
niedziele – godz. 10.00 i wtorki – godz. 17.00 na stadionie MCKiS przy ul. Moniuszki. 
Zajęcia otwarte dla wszystkich bez względu na kondycje i wiek!
WSPÓŁORGANIZATOR- Urząd Miejski w Jaworznie

WAKACJE NA SPORTOWO
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum)

od 1 sierpnia do 29 sierpnia – godz. 12.00 – 16.00
(kat. wiekowe: 12.00–14.00 – szkoły podstawowe, 14.00–16.00 – gimnazja i starsi)

Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe)
od 1 sierpnia do 29 sierpnia – godz. 13.00 – 16.00

(kat. wiekowe: 13.00–14.30 – szkoły podstawowe, 14.30–16.00 – gimnazja i starsi)
Program zajęć na każdej z hal: poniedziałek – piłka nożna, wtorek – siatkówka, środa 

– koszykówka/siatkówka/badminton, czwartek – piłka nożna, piątek – siatkówka
W trakcie trwania zajęć w halach MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej oraz Inwalidów Wo-

jennych w w/w godzinach możliwość korzystania ze stołów do tenisa stołowego 
(rakietki we własnym zakresie)!!!

KORTY TENISOWE UL. KRAKOWSKA 8 (STADION MIEJSKI)
od 1 sierpnia do 29 sierpnia, wtorek oraz czwartek – godz. 14.00 – zajęcia tenisa 
ziemnego dla młodzieży szkolnej do 18 lat

MIĘDZYPAŃSTWOWY MECZ W SIATKÓWCE KOBIET DO LAT 17
POLSKA – CZECHY

27 sierpnia 2008 (środa) Hala MCKiS, ul. Grunwaldzka 80 (Centrum)
godzina 17.00. Wstęp wolny!!! 

Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców i sympatyków siatkówki
 i prosimy o gorący doping dla naszej drużyny!!!

MECZ PIŁKI NOŻNEJ JUNIORÓW
MCKiS Sokół Jaworzno – K.S. Cyklon Rogoźnik
30 sierpnia 2008 (sobota) – godzina 11.00
Stadion Miejski, ul. Krakowska 8. Wstęp wolny!!!

MECZE PIŁKI NOŻNEJ TRAMPKARZY MŁODSZYCH I STARSZYCH
MCKiS Sokół Jaworzno – S.S.A. Zagłębie Sosnowiec

1 września 2008 (poniedziałek) 
trampkarze młodsi – godzina 16.45, trampkarze starsi – godzina 18.00

Stadion Miejski, ul. Krakowska 8. Wstęp wolny!!!

MECZ TOWARZYSKI W KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN
MCKiS Jaworzno (II liga) – Pogoń Ruda Śląska (II liga)
5 września 2008 (piątek) godzina 18.00
Hala MCKiS, ul. Grunwaldzka 80 (Centrum). Wstęp wolny!!!

W niedzielę rozegrano 
tegoroczną edycję 
piłkarskiego turnieju 
Mundialito. W tym roku  
w szranki stanęło  
7 zespołów: Ekipa 
Migdała, Lazio, 
Skibiribom, Bibiczanka, 
C.H. Tadeusz, Boca 
Juniors, Milan. Zespoły 
podzielono na 2 grupy  
i przeprowadzono 
eliminacje do półfinałów. 

Z plażowych zmagań ostatecznie 
zwycięsko wyszła drużyna Boca 
Juniors, która w finale pokonała 
reprezentacje C.H. Tadeusz 3:1. 
Na brązowe medale nieoficjalnych 
mistrzostw świata zasłużyli gra-
cze Skibiribom, którzy w meczu  
o 3. miejsce pokonali Ekipę Migda-
ła 3:2 po karnych (w meczu 3:3). Po-
niżej prezentujemy składy 3 najlep-
szych drużyn. Oby za rok impreza 

Mundialito 2008

wystartowała ponownie, tym razem  
z dobrą pogodą (zgodnie z planem) 
i większą frekwencją!

I miejsce – Boca Junior: Mariusz 
Gaj (kapitan), Maciej Żmuda, Tomasz 
Turek, Marcin Syguła, Dariusz Gaj, 
Artur Barzyk.

II miejsce – C.H. Tadeusz: Krzysz-
tof Urban (kapitan), Paweł Jamróz, 

Robert Urban, Paweł Jaromin, Adrian 
Milewski, Michał Milewski, Jakub 
Oleksiewicz, Łukasz Piekarczyk.

III miejsce – Skibiribom: Tomasz 
Grzybowski (kapitan), Dawid Pącz-
kowski, Marcin Pączkowski, Ariel 
Koziarz, Dariusz Kaszuba, Marcin 
Ulman, Łukasz Glimos.

k.repeć

Mundialito wygrał „argentyński” zespół Boca Juniors

W międzypaństwowym 
meczu piłki nożnej kobiet  
w ramach Międzynarodowego 
Turnieju w Piłce Nożnej 
Dziewcząt do lat 17 
zawodniczki Rosji okazały się 
lepsze od zawodniczek  
z Włoch, wygrywając 2:1. 

Bramki dla „zbornej” strzeliły 
Choloovyagy i Sobolevei, trafienie 
dla Włoch zaliczyła Ferrandi. To, 
że na stadionie przy ul. Krakow-
skiej odbyło się spotkanie piłkarskie 

Włoszki pokonane

Rosja lepsza od Wloch w międzynarodowym pojedynku

PIŁKA NOŻNA V LIGA 

Szczakowianka to 
niewątpliwie najlepiej 
spisujący się zespół  
z jaworznickich drużyn 
występujących w V lidze. Na 
zespół Andrzeja Sermaka póki 
co, nie ma mocnych,  
o czym boleśnie przekonali się 
piłkarze z Imielina. Pogoń  
w samej końcówce środowego 
pojedynku straciła 4 bramki  
i ostatecznie poległa  
w Szczakowej 5:0.

Pojedynek z Pogonią rozpo-
czął się bardzo dobrze, gdyż już w  

3. minucie na listę strzelców wpisał 
się trener – Andrzej Sermak. Pozo-
stała część spotkania była nudnym 
spektaklem sportowym, gdyż gra 
toczyła się głównie w środku pola,  
a gospodarze nieskutecznie atako-
wali bramkę gości. Jaworznianom 
nie można odmówić braku ambicji, 
ale pomysłu na akcje ofensywne, 
przy wzmożonej defensywie zespołu 
Pogoni z pewnością troszkę brako-
wało. Prawdziwe widowisko strze-
leckie rozpoczęło się dopiero parę 
minut przed ostatnim kwadransem 
meczu. Wtedy to na samodzielną 
a kcję zdec ydowa ł się Jarzy nka  
i po wymanewrowaniu obrońców 
zdobył bramkę na 2:0 dla Szcza-
kowianki. A to nie był koniec… 
Kolejną – 3 bramkę w tym meczu 
ustrzel i ł now y star y napastnik 
Szczakowianki – Adam Janeczko, 

Szczakowianka Jaworzno – Pogoń Imienin 5:0 (1:0)

PIŁKA NOŻNA

Rosja – Włochy  2:1 (0:1)

zdenerwowało część sympatyków 
jaworznickiej piłki nożnej. Przy-
pomnijmy, że w rundzie jesiennej 
stadion „Victoria” jest zamknięty 
dla klubów piłkarskich z naszego 
miasta. Sprawę wytłumaczył nam 
dyr., MCKiS Jaworzno Mirosław 
Ciołczyk: – Na stadionie nie mogą 
się odbywać imprezy masowe, nato-
miast rozgrywki dzieci i młodzieży, 
a mecz reprezentacji do lat 17, do 
takich się zalicza, możemy spokojnie 
prowadzić – to wyjaśnienie powinno 
uspokoić co bardziej rozgrzanych 
kibiców, którzy dopatrywali się  
w zamknięciu stadionu przy ul. Kra-
kowskiej „małego sabotażu”.

k.repeć

Imielin bez szans

który pokazuje, że w Koszarawie 
Żywiec nie zatracił daru łatwego 
pokonywania bramkarzy drużyny 
przeciwnej. Kanonada jaworznian, 
albo jak kto woli agonia zespołu  
z Imielina trwała w najlepsze. Na 
listę strzelców tego dnia wpisali się 
również Paweł Sermak – oddając 
bardzo silny strzał zza pola karnego 
oraz Sebastian Stemplewski, który 
dobił wypuszczoną przez bramka-
rza gości piłkę.

Bramki dla Szczakowianki: A. Ser-
mak 3‘, Jarzynka 73‘, Janeczko 85‘, P. 
Sermak 86‘, Stemplewski 90‘.
Szczakowianka: Polański, Prażmow-
ski, Podralski (Skrzypek), Sałapatek, 
Adamus, Bonczek (Janeczko), Stem-
plewski, P. Sermak, A. Sermak (Zięba), 
Rejdych (Biskup), Jarzynka.

BarTek

Bramkarz Pogoni Imielin dwoił się i troił, ale i tak musiał 5 razy wyciągać piłkę z siatki
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Informujemy Państwa, iż z dniem 1 wrze-
śnia zmienia się lokalizacja oraz godziny 
pracy Centrum Obsługi Klienta PKM Sp. z o.o. 
w Jaworznie. Placówka zostaje prze-
niesiona na ul. Krakowską 9 (biuro przy 
wejściu do biurowca PKM-u). Będzie 
czynna w godzinach: poniedziałki i środy: 
9:00-14:00; wtorki i czwartki: 13:00-18:00; 
piątki: 07:00-12:00. COK, jak dotychczas, 
prowadzić będzie sprzedaż biletów okre-
sowych, doładowań EP, a także obsługę 
reklamacji i wydawanie Jaworznickich 
Kart Miejskich.
Obecnie nasze bilety możecie Państwo także 
zakupić w jednym z niżej wymienionych punk-
tów sprzedaży:

Jaworzno:
Bory, ul. Chrzanowska 33, sklep spożywczy
Bory, ul. Tetmajera, sklep spożywczy
Byczyna, kiosk przy przedszkolu
Byczyna, kiosk RUCH w centrum dzielnicy
Byczyna, ul. Gwardzistów 119, sklep spożywczy
Centrum, kiosk na przystanku Centrum
Centrum, kiosk na przystanku Hotel Brojan
Centrum, kiosk na przystanku Krakowska
Centrum, kiosk na przystanku Pocztowa
Centrum, Plac Gwarków – kiosk przy przychodni
Centrum, sklep przy przystanku Rogatka
Centrum, ul. Dwornickiego 7, sklep spożywczy
Centrum, ul. Insurekcji Kościuszkowskiej 62c, 
kiosk
Centrum, ul. Krakowska 9, Centrum Obsługi 
Klienta 
Centrum, ul. Sienkiewicza 12, kiosk

Centrum, ul. Stojałowskiego, sklep
Centrum, Urząd Miasta, kiosk
Ciężkowice, ul. Ciężkowicka, sklep spożywczy 
przy przystanku Piekarnia
Ciężkowice, ul. Ks. Mroczka 47, sklep spożywczy 
przy straży pożarnej
Ciężkowice, ul. Ks. Mroczka, sklep spożywczy 
przy kościele
Ciężkowice, ul. Księdza Mroczka 9, kiosk
Dąbrowa Narodowa, ul. Starowiejska 55a, sklep 
„Jeżyk”
Długoszyn, ul. Dąbrowskiego 3, sklep „Jacek”
Dobra, ul. Jaworowa 21, sklep spożywczy
Elektrownia III, sklep spożywczy
Gigant, ul. Cyprysowa 9g, kiosk spożywczy
Gigant, ul. Granitowa 6, sklep spożywczy
Gigant, ul. Granitowa 6a, sklep chemiczny
Góra Piasku, Agencja PKO
Jeleń Łęg, ul. Zwycięstwa 203, sklep spożywczy
Jeleń, ul. Sulińskiego 84, sklep spożywczy przy 
przystanku Jeleń Rynek
Jeleń, ul. Wiosny Ludów, sklep spożywczy
Jeleń, ul. Wygoda, kiosk przy szkole
Leopold, kiosk na przystanku w kierunku 
Chrzanowa
Leopold, kiosk na przystanku w kierunku 
Katowic
Łubowiec, ul. Zubrzyckiego 23, sklep spo-
żywczy
Osiedle Cegielniana, ul. Szczakowska, kiosk na 
przyst. w k. Szczakowej
Osiedle Podłęże, kiosk przy przystanku Osiedle 
Podłęże
Osiedle Podłęże, kiosk przy przystanku Przy-
chodnia

Osiedle Podłęże, ul. Brodzińskiego 18, sklep
Osiedle Podwale, kiosk przy przystanku Pod-
wale
Osiedle Podwale, ul. 3-go Maja, kiosk wielo-
branżowy
Osiedle Stałe, kiosk na przystanku w kierunku 
Katowic
Osiedle Stałe, ul. Tysiąclecia, sklep w pasażu 
handlowym
Pieczyska, ul. Chocimska 1, sklep spożywczy
Pieczyska, ul. Poniatowskiego, sklep spożywczy 
przy  przystanku
Podwale, sklep przy przystanku Liceum
Pszczelnik, ul. Piaskowa, sklep spożywczy
Siłownia, ul. Energetyków, kiosk
Sobieski, kiosk obok przystanku Szyb Sobieski
Stara Huta, sklep spożywczy przy przystanku 
Stara Huta
Stara Huta, ul. Fabryczna 4, całodobowy market 
spożywczy
Szczakowa, ul. Jagiellońska, kiosk przy „Bie-
dronce”
Szczakowa, ul. Jagiellońska, kiosk przy domu 
kultury
Szczakowa, ul. Jagiellońska, sklep/agencja PKO
Szczakowa, ul. Gagarina, sklep „ENA”

Chrzanów i Katowice:
Chrzanów, dworzec ZKKM, kioski przy dworcu
Chrzanów, kiosk na przystanku Śródmieście
Chrzanów, sklep przy dworcu ZKKM
Katowice, kiosk na Placu Szewczyka (przy ko-
lekturze KZK GOP)
Katowice, kiosk TOTO przy ul. 3 Maja, przed 
dworcem PKP.

Obecnie nasze bilety możecie Państwo także kupić 
w każdym z niżej wymienionych punktów sprzedaży

1084/d/08

o g ł o s z e n i e

MBP Jaworzno

PATRONAT HONOROWY

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki

Prezydent
Miasta Jaworzna

Ministerstwo Gospodarki

1. Udostępnienie szerokiego wyboru publikacji o tematyce 
energetycznej dla społeczności województwa śląskiego.

2. Wzbogacenie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaworznie o: książki i inne druki, �lmy, zestawy 
edukacyjne, materiały konferencyjne oraz czasopisma 
dotyczące energetyki.

Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszej biblioteki 
i korzystania z fachowej literatury z zakresu energetyki, 

jak również ochrony środowiska!

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: 
piorunek@jawnet.pl

CELE PROJEKTU:

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY

Urząd
Regulacji Energetyki Wydział Elektryczny

Elwirze Chrzanowskiej 
i Tomaszowi Zaforemskiemu 
na nowej drodze życia miłości, 
radości, szczęścia, wszelkiej 
pomylności oraz spełnienia 
wszystkich życiowych planów 
i zamierzeń  życzą Elżbieta 
i Jan Chrzanowscy z ojcem 
chrzestnym Elwiry, Andrzejem 
Szelugą oraz Agata Zaforemska, 
Szymon Żak wraz z rodzicami 
Pana Młodego, goście weselni, 
właściciele restauracji „Magnat” 
i redakcja telewizji CTv.Fo
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Nie tak dawno jeszcze na Sosinie 

widniał zakaz dotyczący korzystania 
z pola namiotowego. Powodem były 
zastrzeżenia sanepidu, według którego 
nie spełnia ono wymagań dotyczących 
takich miejsc. Po negocjacjach jednak 
stanowisko to udało się załagodzić i 
zakaz został zniesiony. – Po rozmowach 
z sanepidem stwierdziliśmy, że oficjalnie 
nie ma pola biwakowego i chętni na roz-
łożenie tutaj swoich namiotów nie mogą 
liczyć na żadne udogodnienia, ale z tego 
tytułu nie pobieramy również żadnych 
opłat – wyjaśnia całą sytuację Mirosław 
Ciołczyk, dyr. ds. sportu Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu. Biwakowicze 
mogą rozkładać swoje namioty bez prze-
szkód, ale także bez udogodnień.

MCKiS przyznaje, że od 2006 roku, 
cyklicznie, przed otwarciem sezonu, 
występuje o środki na przystosowanie 
terenu do pola biwakowego, niestety bez 
skutku. Kwota jest stosunkowo duża, bo 
300 tys. zł, ale, jak mówi dyrektor Cioł-
czyk: – Jak modernizować, to wszystko.

Na co udałoby się zatem tę kwotę 
przeznaczyć? Teren zostałby ogrodzony, 
nie tylko ten wokół pola, ale również pla-
ża, a korzystający z pola mieli dodatkowo 
dostęp do bieżącej wody i sanitariatów. 
Udałoby się więc spełnić także wymaga-
nia sanepidu. W zamian za to zarządca 
terenu pobierałby symboliczne opłaty. 
Dyrektor Ciołczyk nie traci jednak 
nadziei i wierzy, że czego nie udało się 
zrealizować w tym roku, uda się w przy-
szłym. Póki co ci, którzy zdecydują się na 
kilka dni pod namiotem, w zakresie bie-
żącej wody czy potrzeb fizjologicznych, 
muszą radzić sobie sami.

Jest jednak również pozytywna 
informacja dotycząca zalewu Sosina. 
W liście do redakcji nadesłanym 

Oficjalnie na Sosinie pola biwakowego nie ma. Jednak zakaz dotyczący 
biwakowania został zniesiony i wszyscy chętni mogą bez przeszkód 
rozkładać swoje namioty

Z namiotem na Sosinę

przez Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego lek. med. Celinę Galerę 
– Cebo czytamy, że ostatnie badanie 
wody w zakresie mikrobiologicznym 

i fizykochemicznym, przeprowadzone 
23 lipca, wykazało, że jest ona zdatna do 
kąpieli, rekreacji i uprawiania sportów 
wodnych. paulina karBownik

Półkolonie w świetlicy środowi-
skowej na Podłężu dobiegły końca. 
Zwieńczeniem akcji były występy 
artystyczne oraz wręczenie pamiąt-
kowych dyplomów i nagród.

Była to już siódma edycja imprezy 
zorganizowanej dla dzieci, które letnie 
wakacje spędzają w mieście. W ciągu 
czterech tygodni na zajęcia w ramach 
dwóch projektów: „Słoneczne waka-
cje” i „Wakacje z uśmiechem” przyszło 
120 dzieci, a w akcji otwartej wzięło 
udział 200 uczniów. Półkolonie na Pod-
łężu przebiegły nie tylko pod znakiem 
zajęć świetlicowych, ale też wycieczek 
poza miasto. Dzieci zwiedziły Niedzicę, 
Kraków, Pszczynę i Ustroń, co najmniej 
raz w tygodniu chodziły na basen, brały 
udział w zajęciach rekreacyjnych i spor-
towych. A wszystko pod czujnym okiem 
pracowników MCKiS oraz Środowisko-
wego Hufca Pracy w Jaworznie.

Zorganizowanie półkolonii, jak 
podkreśla Ewa Latko z OHP Jaworzno, 

Pożegnanie z wakacjami
120 uczniów wzięło udział w tegorocznej 
„Akcji lato” na Podłężu

było możliwe dzięki dotacji z miejskiego 
budżetu oraz wydatnej pomocy MOPS 
i MCKiS. Wszyscy uczestnicy tegorocz-
nej „Akcji lato” na Podłężu otrzymali 
na zakończenie pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody. (as)

W niedzielę, 24 sierpnia, w kościele 
p.w. Miłosierdzia Bożego na Borach 
o godz. 11.30 została odprawio-
na uroczysta doroczna msza św. 
dożynkowa z udziałem członkiń 
Koła Gospody ń Wiejsk ich tej 
dzielnicy, będącymi jednocześnie 
członkami zespołu śpiewaczego 
„Borowiacy”.

Dzielnicowe święto plonów zainau-
gurowane zostało ceremonią obrzędo-
wą, wniesieniem wieńca dożynkowego, 
chleba, owoców tegorocznych zbiorów 
ziemi. „Dary Boże przynosimy o bło-
gosławieństwo prosimy” oraz pieśń 
„Plon niesiemy, plon” były wzniosłymi 
hasłami uroczystości. Pieśń wykonał 

Dożynki na Borach
zespół w kolorowych ludowych strojach 
ziemi krakowskiej.

Mszę św. dożynkową dziękczynną  
za zbiory tegorocznych plonów ziemi 
i w intencji ludzi pracy na roli spra-
wował ks. proboszcz Stanislaw Janicki 
z asystą. W okolicznościowej homilii 
znalazły się m.in. słowa „chleb jest  naj-
doskonalszym owocem ziemi”.

Liturgię uroczystej mszy św. uświet-
nili członkowie zespołu „Borowiacy” 
deklamacją wiersza „Uwiliśmy wieniec 
ze złotych polskich kłosów” oraz pieśnią 
dożynkową „Na świętej roli”.

Ks. Stanisław Janicki podziękował 
zespołowi „Borowiacy” za podtrzyma-
nie wieloletniej tradycji. zofia żak

W ŚWIĘTO WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY, 15 sierpnia 
w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny została odprawiona o godz. 
10.30 msza święta dziękczynna za 25 lat działalności Koła Gospodyń 
Wiejskich „Jaworznianki” – Śródmieście. Członkinie w strojach 
krakowskich staropolskim zwyczajem złożyły dary tegorocznych 
planów: kwiaty, owoce i zioła.     Zofia Żak

y

Wręczanie nagród
Pole namiotowe na Sosinie
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Miasto Jaworzno
Reklama

1061/d/08 908/d/08

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

774/D/08
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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 
dla pań www.rehabilitacja.jaworzno.pl

REHABILITACJA

Chirurgia Jednego Dnia
Zabiegi operac. żylaków kończyn, hemoroidów, guzków piersi, 

przepuklin, drobne zab. z zakr. ginek., ortopedii, urologii. Chir. kosmet.
NZOZ Medica Mysłowice – Centrum, ul. Strumieńskiego 10. 

Tel. 316 14 66 od 13.00 – 19.00,0 509 530 881. Umowa z NFZ.
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.

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

LARYNGOLOG

1011/d/08

Specjalista LARYNGOLOG
Krystyna Gwiazda-Kowalska 
przyjmuje w piątki 15.30-18.00

Gabinety Lekarskie Jaworzno Przechodnia 5 
rej. 032/ 751 58 48, 0 501 219 674

Od września Miejski Ośro-
dek Pomoc y Spo łe cznej 
w Jaworznie będzie wdrażać 
innowacyjną metodę pracy 
z bezdomnymi. W myśl zasad 
streetworkingu – bo o nim 
mowa – pracownicy socjalni 
będą wychodzić z pomocą 
i pracować na rzecz osób po-
trzebujących bezpośrednio 
w ich środowisku.

Ulica, dworzec, pustostany, 
węzły ciepłownicze – w takich 
miejscach najczęściej przeby-
wają osoby bezdomne. I to wła-
śnie tam mają dotrzeć fachow-
cy. Pomoc będzie kierowana do 
tych, którzy nie chcą z własnej 
inicjatywy korzystać z pomocy 
instytucjonalnej. – Osoby te nie 
mają zaufania do instytucji, 
powodem jest niechęć, obawa, 
wcześniejsze doświadczenia. 
Stąd potrzeba wyjścia do nich 
i zapewnienia odpowiedniego 
wsparcia w miejscu, gdzie prze-
bywają – wyjaśnia Ewelina 
Bomba, jedna z autorek wpro-
wadzenia metody streetworkin-
gu w Jaworznie. 

Jakiego rodzaju pomocy oso-
by bezdomne będą się mogły 

Jaworzniccy bezdomni zostaną objęci 
nową formą wsparcia

Wyjdą z pomocą na ulice
spodziewać? – Nie będzie to tyl-
ko pomoc finansowa. Będzie to 
przede wszystkim poradnictwo, 
pomoc w uzyskaniu dokumentów 
czy ubezpieczenia społecznego 
– odpowiada E. Bomba. – Działa-
nia te będą zapobiegać zagrożeniu 
ich zdrowia i życia – dodaje.

Dwuosobowemu zespoło-
wi pracowników socjalnych 
w terenie w razie potrzeby będą 
towarzyszyć funkcjonariusze 
Straży Miejskiej i Policji. Ale to 
nie jedyna forma współpracy 
pomiędzy MOPS-em, a służbami 
mundurowymi w zakresie wdra-
żania streetworkingu. Strażnicy 
i policjanci będą przekazywać 
pracownikom MOPS-u infor-
macje o miejscach pobytu bez-
domnych.

Jak mówi E. Bomba, zasto-
sowanie metody streetworkin-
gu przyniesie korzyści zarówno 
dla bezdomnych jak i pozosta-
łych mieszkańców miasta. Dla 
tych pierwszych to krok ku re-
integracji społecznej i wyjściu 
z bezdomności. Jaworznianie 
odczują natomiast większe 
bezpieczeństwo w miejscach 
publicznych. (as)

Podziękowanie
Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie Organizacji 

Związkowej NSZZ Solidarność ZG Sobieski za 
zorganizowanie akcji oddawania krwi w dn. 20.08.2008 r. 

Również gorąco dziękuję osobom, które w trudnym dla mnie 
okresie odpowiedziały na apel i oddały swoją krew, która jest 

mi niezbędna do dalszego leczenia.
z GÓrniczym pozDrowieniem

szczĘść Boże leszek sTaszewski
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Miasto JaworznoDzielnicowy kalejdoskop
PODŁęŻE

Wszyscy jadący ostatnio 
ulicą 11 listopada mogli 
się natknąć,  
a raczej nadziać, na dość 
nietypową dziurę  
w jezdni. I niestety chyba 
nie każdy zdążył w porę 
zahamować, bo kilka 
metrów dalej leżały dwa 

Czasy, w których kolejki do 
kasy obrastały legendą, 
a sprzedawczyni za ladą 
wydawała nam się panią 
„życia i śmierci”, czasy, kiedy 
nie musieliśmy się obawiać, 
że kiedykolwiek zabraknie 
nam octu, a papier 
toaletowy był pewnym 
wyznacznikiem luksusu, 
należą już do przeszłości. 

To te same czasy, kiedy wszelkie 
inne luksusowe towary mogliśmy 
kupić np. w Pewexie. Dawne echa 
zamierzchłej już dla niektórych prze-
szłości widoczne są jeszcze na Pod-
łężu. W tym miejscu, gdzie obecnie 
znajduje się świetlica środowiskowa, 
niegdyś mieścił się właśnie Pewex. 
Przypomina o tym sama reklama 
sklepu.

Tabliczka pod spodem mówi  
o tym, że... no właśnie, o czym? 
Patrząc z daleka, obowiązuje 
zakaz postoju od godziny 
16.00 tylko do północy. 
Jednak jeśli podejdziemy 
bliżej, zauważymy, że został 
jeszcze cienki ślad po jedynce 
przed zerem. Czyli zakaz 
obowiązywał tak naprawdę do 
10.00. I która wersja znaku jest 
poprawna?

Tak wyglądają kontenery 
przy Wilczej 30. Od strony 
Piłsudskiego, a nawet 
z samej Wilczej, dzięki 
miłemu dla oka zielono-
żółtemu ogrodzeniu, 
nic nadzwyczajnego nie 
zauważymy.

Jednak już przy wjeździe na par-
king, naszym oczom ukaże się obraz 
wyraźnie kontrastujący z kolorowym 
tłem. Tu, co prawda, też jest koloro-
wo, ale już nie tak ładnie. Kontenery 
nie są przepełnione, za to przestrzeń 
za nimi już tak. Wszelakiej maści 
śmieciami i gałęziami drzew, donicz-
kami, częściami kanapy czy ramami 
okien. Wszystko tworzy mało efek-
towny kolaż.

To także miejsce przy Wilczej 30, kilka metrów od kontenera. 
Gnijące jabłka to pożywka jedynie dla robactwa

Kontener przeznaczony do 
segregacji śmieci również 
jest przepełniony. Wystające 
z kosza na makulaturę 
śmieci powinny być wkrótce 
wywiezione, inaczej zbędna 
makulatura może pojawić się 
w koszu obok lub, co gorsza, 
w pobliskich krzakach. 

Korzystający z parkingu mogą być lekko 
zdezorientowani co do treści postawionego 
tam znaku

Dezinformacja

Pożywka dla robaków

Echa przeszłości

Czarny scenariusz

„Kolorowo” na Wilczej

Na tym odcinku nie spotkamy już jednak żadnej niespodzianki, 
która uszczupliłaby nasz portfel o zakup np. nowych kołpaków. 
Feralną dziurą zajęli się w piątek drogowcy

PODWALE

Koniec niespodzianek

PODWALE

O kilka centymetrów niżej

całkiem niezniszczone 
kołpaki. Jeden  
z fragmentów jezdni  
osunął się bowiem  
w dół, między dwoma 
płytami powstała 
kilkucentymetrowa różnica.
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CENTRUM

BORY

GIGANT

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

W trosce o przyjezdnych
Nie tak dawno w naszym 
mieście pojawiły się ekrany 
akustyczne, oddzielające 
zabudowania mieszkalne od 
DK 79. I od razu okazało się, 
że większość mieszkańców 
jest w tej sprawie 
podzielona. Niektórym nie 
podoba się ich kolor, innym 
wygląd w ogóle. 

– Uważam, że sama ich obecność 
oszpeca miasto – przyznała się nam 
jedna z mieszkających wzdłuż tra-
sy osób. Niestety, okazało się, że 
niezadowolonych z tego faktu jest 
więcej. Na Borach przy Krakow-
skiej postanowili dać wyraz swojej 

dezaprobacie dla kolejnej inwestycji  
w mieście i sporne ekrany „ozdobili” 
wulgarnymi napisami. Oprócz tego 
pojawił się także symbol swastyki, 
którego znaczenia nie trzeba wyja-
śniać chyba nikomu.

Mimo iż opinie na temat sa-
mych ekranów są różne, co do tego 
aktu czystego wandalizmu w więk-
szości są zgodne. Teraz wszyscy 
przyjezdni, a lbo przejeżdżający 
chociaż przez Jaworzno, witani są 
przez miejscowych swastyką, która 
nie kojarzy się już ze starożytnym 
symbolem szczęścia, ale bolesną 
przeszłością, której wielu nie za-
pomni do końca życia. Szkoda, że 
o taką wizytówkę już na wstępie 
zadbali tutejsi. Jak twierdzi jeden  
z mieszkających tu mężczyzn, to nie 
pierwsza rzecz, którą zdewastowali 
w ten sposób.

Również nie tak dawno mogliśmy 
się cieszyć now ym przejściem 
dla pieszych, przystosowanym 
do potrzeb osób niewidomych. 
Teraz nowa mata zamiast zwy-
kłych biało – czerwonych pasów, 
posiada jeszcze akcent w kolorze 
czarnym. 

Napis witający kierowców skiero-
wany jest do tych, którzy wjeżdżają 
do dzielnicy od strony centrum mia-
sta. I, poza samą estetyką wykona-
nia, jego treść na pewno nie ucieszy 
każdego. Sam fakt, że zniszczono 
mienie publiczne, powinien za to 
oburzyć każdego.

Kolejny „przyjazny” napis 
znajdujemy tuż przy posesji 
nr 17, na zabezpieczeniu 
oddzielającym chodnik 
od jezdni. I tu znamy 
gospodarzy terenu.  Taka 
wizytówka na pewno nie 
nastawia przyjaźnie do 
miasta tych, którzy powinni 
się tu czuć jak najlepiej.

Przejeżdżający Trasą Śródmiejską 
na Borach nie muszą się obawiać 
nawet nagłego totalnego zaćmienia 
słońca w samo południe. Wszystko 
za sprawą latarni, które nie gasną 
nawet w ciągu dnia.

Ten samochód z nietypowym 
pasażerem w środku udało nam się 
spotkać w piątek dosłownie przed 
naszą redakcją. Siedzący z tyłu 
aniołek, niemalże z posągowym 
wyrazem twarzy, dzielnie czekał 
na swojego kierowcę. I choć na 
dworze blisko 30 stopni, po minie 
widać, że upał nie bardzo mu 
przeszkadzał.

Taki lokalny „folklor” już nikogo 
chyba w tym miejscu nie dziwi. 
Kontenery na śmieci przy 
końcu Diamentowej są stałym 
miejscem „posiedzeń”, tak 
wynika przynajmniej  
z „umeblowania”, jakie często 
tu zastajemy.

Oto przykład prosto z Gigantu, 
z ulicy Granitowej. Przykład, jak 
beztrosko i z całkowitym brakiem 
wyobraźni można zaparkować swój 
samochód (na zdj. w środku)

Tych ostatnich w naszym mieście 
jest oczywiście zdecydowanie więcej, 
ale to żaden powód, aby parkować 

Powitalny gest na Borach

Na Borach świecą na okrągło
Nietypowy pasażer

Prosto z Gigantu

na....samej drodze. Zwłaszcza, że kil-
ka metrów wcześniej były wolne dwa 
miejsca, gdzie bezpiecznie można było 
zostawić swój pojazd. Miejsce, na któ-
rym zaparkował jaworznicki kierowca, 
to skrzyżowanie Złotej z Granitową, 
i tak już bardzo wąskie i zastawione 
innymi samochodami.

„Wejściówka” do miasta

Lokalny „folklor”
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Wrzesień w Bibliotece:

915/d/08

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

872/D/08

Biuro nieruchomości Parcela. 
Działki, domy, mieszkania. 
Tel. 032/ 751 91 51 od 9.00 
– 16.00., www.parcela.jaw.pl.  
ul. Królowej Jadwigi 22 (dawna 
Ciastkarnia ANIA”)

873/D/08

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

874/D/08

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

875/D/08

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

951/D/08

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

922/D/08

Sprzedam mieszkanie na Os. Stałym 
(49 m2) tel. 00357 998 42 472, 
e-mail: zietara@cytanet.com.cy

982/D/08

Sprzedam mieszkanie własnościowe 
33 m2 – Skałka tel. 0 664 992 536

984/D/08

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie 
(Podłęże) IX piętro, 
tel. 0 695 77 88 10

1049/D/08

Sprzedam dom 100 m2 + działka 1361 
m2 tel. 0 503 84 40 41

987/D/08

Sprzedam działkę w Centrum pod 
działalność gospodarczą lub inwe-
stycje tel. 0 602 105 538

996/D/08

Sprzedam mieszkanie 44 m2 (Pod-
wale) tel. 0 508 208 491

998/D/08

Wynajmę lokal o pow. 15-80 m2 
– Centrum Jaworzna możliwość ada-
ptacji na działalność gospodarczą, 
usługową lub inną. Tel. 0 600 237 
735, 0 691 025 277

1011/D/08

Sprzedam działkę 780 m2 Wandy/Koł-
łątaja tel. 0 722 398 703

1029/D/08

Sprzedam mieszkanie 44 m2 blisko 
Centrum tel. 0 691 900 657

1018/D/08

Wydzierżawię działkę przy głównej 
drodze – Komis samochodowy itp. 
Tel. 032/ 627 30 00

1053/D/08

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 
46 m2 Centrum Jaworzna 
tel. 0 607 07 04 03

1014/D/08

Sprzedam 33 m2 Os. Stałe 
tel. 0 602 418 557

975/D/08

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

1060/D/08

Sprzedam mieszkanie do remontu  
38 m2 tel. 0 665 137 212

1059/D/08

Sprzedam działkę 2400 m2 Ciężko-
wice tel. 0 722 398 703

1029/D/08

Sprzedam mieszkanie M-4 70 m2 
Os. Stałe tel. 0 602 694 318

1043/D/08

Sprzedam mieszkanie 51 m2 + garaż 
– Podwale tel. 0 602 418 557

1058/D/08

Sprzedam działkę przy głównej 
drodze Byczyna – Jaworzno 43 ary 
tel. 032/ 627 30 00

1053/D/08

Mieszkanie do wynajęcia 35 m2  
os. Gigant lub Podłęże 
tel. 0 603 119 171

1072/D/08

Poszukuję do wynajęcia domu lub 
mieszkania 2, 3 – pokojowe Jaworzno 
lub okolice tel. 0 662 741 688

1073/D/08

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe  
38 m2 dobra lokalizacja 
tel. 0 662 072 296

1079/D/08

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

876/D/08

Przyjmę mechanika 
tel. 0 504 226 620

877/D/08

Poszukuję mężczyzny do pracy 
fizycznej – wiek do 30 lat 
tel. 0 697 099 559

1019/D/08

Firma Sukces zatrudni Panie rencistki 
przy pracy w konfekcji. Podanie 
składać ul. Hetmańska 1 (Bory) 
Jaworzno

1034/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 fryzjerkę damsko- 
męską tel. 0 792 002 111

814/D/08

Poszukuję opiekunki do 
dziecka. Tel. 509 120 550

811/D/08

Zatrudnię kucharza, pomoc kuchenną, 
kelner – barman z praktyką 
tel. 032/ 753 05 05

1000/D/08

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

109/07

Pizzeria zatrudni kasjerko- kelnerkę, 
kierowcę, dostawcę z własnym samo-
chodem tel. 0 665 700 163/4

1002/D/08

Pizzeria 2-ka zatrudni kucharza, 
kelnerkę tel. 0 509 106 755, 
032/ 751 90 09

999/D/08

Zatrudnię operatora podnośnika 
samochodowego z uprawnieniami 
tel. 0 602 214 250

1032/D/08

Zatrudnię sprzedawcę – sklep spo-
żywczy tel. 032/ 753 12 30

1057/D/08

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

912/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

Poszukuję opiekunki do 10- miesięcz-
nego dziecka tel. 0 505 745 451

989/D/08

Firma zatrudni rencistę na stanowisko 
magazyniera, pracownika produkcji 
CV dostarczyć na: Jaworzno ul. Het-
mańska 1 (Bory)

990/D/08

Firma budowlana zatrudni murarzy, 
tynkarzy, do ociepleń 
tel. 032/ 616 88 56

993/D/08

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

1042/D/08

Poszukuję opiekunki do dzieci 
tel. 0 792 694 569

1044/D/08

Firma INTEGER zatrudni osoby do 
roznoszenia ulotek. Praca w pełnym 
wymiarze godzin na umowę. 
Tel. 0 516 13 14 22

1010/D/08

Przyjmę fryzjerkę z doświadczeniem 
Centrum Handlowe „Tadeusz” ul. 
Matejki 19, tel. 032/ 615 00 54, 
0 501 392 146

1033/D/08

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

142/D/08

Przyjmę murarza do wykonania 
ogrodzenia z kamienia 
tel. 032/ 616 27 44

1047/D/08

Zatrudnię stolarzy, kafelkarzy, gipsia-
rzy do pracy w Norwegi. 
Tel. 0 512 231 979

1077/D/08

Przyjmę do pracy w sklepie spożyw-
czym tel. 032/ 616 88 36

1051/D/08

Firma zatrudni magazyniera 
tel. 032/ 627 61 12, 0 660 788 650 
(dzwonić od 8.00-13.00)

1054/D/08

Zatrudnię barmana 
tel. 0 602 118 235

1071/D/08

Zatrudnię ekspedientkę do sprzedaży 
kolekcji damskiej i młodzieżowej, kre-
atywną i preferującą nowe trendy w 
modzie. Podania C.H.U. Manhattan, 
ul. Mostowa 1, box 13

1077/D/08

Doświadczoną, solidną, sklep 
spożywczy RETURN Podłęże 
tel. 023 751 23 43 do 16.00

2342

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

878/D/08

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

192/04

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

879/D/08

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

880/D/08

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

880/D/08

Videofilmowanie, fotografia 
reportażowa, okolicznościowa, 
przegrywanie z kaset na DVD, 
tel. 032/ 616 39 96, 
0503 783 232

979/D/08

NAPRAWA TELEWIZORÓW u 
klienta Bajda Krzysztof, serwis 
RTV tel. 032/ 752 95 99, 
0 603 090 508

983/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 
lakierów . Wypożyczalnia cykli-
niarek 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

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

882/D/08

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

194/D/08

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

813/D/08

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

Usługi remontowo – budowlane 
łazienki, poddasza 
tel. 0 696 222 894

985/D/08

Schody z drzew egzotycznych, par-
kiety, gładzie tel. 032/ 615 63 88

981/D/08

T&K SERVICE usługi remontowo- 
wykończeniowe tel. 0 603 251 889 
e-mail: tkservice@poczta.fm

1063/D/08

Naprawa pralek, lodówek 
tel. 032/ 752 53 81

980/D/08

Tynki maszynowe, ocieplenia, wylewki 
tel. 032/ 616 88 56

993/D/08

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

992/D/08

Wykańczanie wnętrz, kafelkowanie 
tel. 0 609 02 76 22

967/D/08

Układanie kostki brukowej, wymiana 
pokryć dachowych, tanio, szybko, 
solidnie tel. 0 518 514 754

1026/D/08 

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

1075/D/08

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 Fiat Brava 1,6, 16V, 1996r, 
tel. 032/ 616 48 25

1009/D/08

Sprzedam VW Golf III 1,6, 1994r, 
tel. 0 607 062 404

1025/D/08

Fiat 126 P, rocznik 1997, przebieg 60 
tys km, stan bardzo dobry, 
tel. 0 508 300 241

1030/D/08

KUPNO-SPRZEDAŻ
Do sprzedania 6- tygodniowe 
szczeniaki rasy American Staf-
fordshire Terrier (Amstaff) po 
pięknych dobrze ułożonych 
rodzicach. Tel. 0 600 354 362

1036/D/08

Sprzedam tanio gruz 
tel. 0 601 48 20 22

1046/D/08

YORKI szczenięta sprzedam 
tel. 0 509 290 002

1064/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

Pracownia Protetyczna LUX DENT 
porcelana, ortodoncja, akryl 
tel. 0 79 30 155 19

1048/D/08

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

907/D/08

KURSY MATURALNE – PROGRESS 
tel. 032/ 616 37 37

1067/D/08

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

949/D/08

GlobBis – Zespół tłumaczy przysię-
głych i technicznych w Jaworznie ul. 
Mickiewicza 1 tel. 032/ 616 37 37

1067/D/08

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

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

949/D/08

Szukam korepetycji – mechanika 
budowli tel. 0 501 984 863

1078/D/08

JĘZYKI OBCE
Hiszpański – kurs wrzesień 
tel. 0 695 773 397

937/D/08

Angielski- korepetycje, przygotowanie 
do matury, doświadczony nauczyciel 
tel. 0 506 028 350

1005/D/08

HISZPAŃSKI – PROGRESS 
tel. 032/ 616 37 37

1067/D/08

Niemiecki tel. 0 606 136 183
1004/D/08

FRANCUSKI – PROGRESS 
tel. 032/ 616 37 37

1067/D/08

Angielski tel. 0 602 838 118
1045/D/08

NIEMIECKI – PROGRESS 
tel. 032/ 616 37 37

1067/D/08

Angielski, korepetycje, nauka, kon-
wersacje wszystkie poziomy 
tel. 0 889 101 969

1055/D/08

WŁOSKI – PROGRESS 
tel. 032/ 616 37 37

1067/D/08

ANGIELSKI – PROGRESS, 
www.progress-ce.edu.pl, 
tel.032/ 616 37 37

1067/D/08 

INNE
SEB-GAZ dostawa gazu w 
butlach 11 kg cena 46 zł. Tel. 
032/ 616 17 19, 0 696 67 52 51

1069/D/08

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

Oddam gruz tel. 032/ 753 04 79
1031/D/08

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

bezp

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

bezp

Zaopiekuję się dzieckiem 
tel. 0 511 212 109

bezp

Zaopiekuję się dzieckiem po południu 
tel. 0 887 789 771

bezpł

Emeryt podejmie pracę jako stróż, 
portier, kierowca tel. 0 696 735 191

bezp

TAXI
TAXI!!! 0 601 431 749

941/D/08

Plan działalności Miejskiego Centrum Kultury i Sport
„LATO W MIEŚCIE” 2008 r.

do 29 sierpnia  ul. Mickiewicza 2 Otwarta pracownia plastyczna
do 29 sierpnia Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 Otwarte warsztaty pracy z tekstem  
do 29 sierpnia parking przed halą MCKiS ul. Grunwaldzka 80. Warsztaty plastyczne, 

rzeźbiarskie, wikliniarskie 
31 sierpnia parking przed halą MCKiS ul. Grunwaldzka 80. Na pograniczu – Do-

żynki Miejskie, godz. 15.00 Msza św. w Kolegiacie św. Wojciecha i św. 
Katarzyny, godz. 16.00 – przemarsz uczestników na parking przed 
halą MCKiS w programie: obrzędy dożynkowe, występy zespołów 
śpiewaczych, prezentacja kultury czeskiej i węgierskiej oraz ludowej 
twórczości artystycznej, wystawa płodów rolnych, królików, pszczół  
i ptactwa ozdobnego, badania profilaktyczne

6 września godz. 18.00 – Park Lotników Os. Stałe. Zakończenie sezonu letniego  
w programie: koncert eM Bandu, 

Dom Kultury Jeleń
29 sierpnia godz. 10.00 – Zajęcia dziennikarskie, godz. 13.00 – Popołudnie z 

filmem, godz. 15.00 Klub Obieżyświata – podróże po kontynentach
30 sierpnia godz. 9.00 – Kółko florystyczne. godz. 11.00 – Gry i zabawy stolikowe. 

Krzyżówki i łamigłówki.
27 sierpnia  godz. 9.00 – Kółko wędkarskie na Grajdołku, godz. 11.00 – Zajęcia 

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

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

Dom Kultury Szczakowa
Poniedziałki godz. 9.00 – Zajęcia ceramiczne
Wtorki godz. 9.00 – Zajęcia plastyczne
Środy godz. 9.00 – Zajęcia plastyczne – Warsztaty witrażowe
Czwartki godz. 9.00 – Zajęcia plastyczno-ceramiczne
Piątki godz. 9.00 – Zajęcia plastyczne
Od 18-29 sierpnia godz. 16.00 –- Warsztaty witrażowe – Warsztaty taneczne
29 sierpnia Pożegnanie wakacji – wystawa prac, zdjęć, ognisko
Od poniedziałku do piątku godz. 8.00-14.00 Tenis stołowy

Klub „Dobra” 
28 sierpnia godz. 16.00 – Pożegnanie wakacji przy ognisku.

Klub „Kasztan” 
Od poniedziałku do piątku godz. 14.00-17.00 – zajęcia teatralne, zajęcia sportowe; 

turnieje tenisa stołowego, rozgrywki bilarda, wieloboje zręcznościowe, 
akcje turystyczne, wycieczki autokarowe, rowerowe, piesze, zajęcia 
kulinarne, zabawy umysłowe, stanowiska internetowe, stanowiska 
gier play-station, rozgrywki darta, tenis stołowy, stół bilardowy.

Klub „Podłęże”
28 sierpnia godz. 16.00 – Warsztaty plastyczne
27 sierpnia godz. 12.00 – Klub Miłośników Scrabble.
27 sierpnia godz. 13.00 – Drużynowy turniej układania puzzli.
29 sierpnia godz. 16.00 – Zakończenie wakacji – gry i zabawy, „Mikrofon dla 

każdego” – konkurs karaoke.
Klub „Pod Skałką” 

29 sierpnia godz. 17.00 – Zakończenie wakacji -rozdanie nagród, spotkanie przy 
ognisku.

Klub „Relaks” 
28 sierpnia Konkurs wakacyjnej piosenki. 
29 sierpnia Ognisko, pieczenie ziemniaków i wspólna zabawa na zakończenie wakacji.

Klub „Szczak” 
29 sierpnia godz. 15.00 – „Cała Polska czyta dzieciom” – wspólne czytanie książek 

przez zaproszonych gości. Impreza przygotowana wspólnie z MBP Góra 
Piasku.

Klub „Wega” 
27 sierpnia godz. 15.00 – Soczysto-zielona przyroda – wycieczka
29 sierpnia godz. 18.00 – Rozmowy w kuchni – letnie znajomości
31 sierpnia godz. 18.00 – Pożegnanie wakacji przy ognisku – impreza plenerowa

Języki w Bibliotece:
Poniedziałki (godz. 17.00; 18.00) – język an-
gielski – prowadzi Daniel Chećko – spotkanie 
organizacyjne 01.09.2008
Wtorki (godz. 16.30; 18.00) – język włoski 
– prowadzi Joanna Pieróg – spotkanie organi-
zacyjne 23.09.2008
Środy (godz. 15.30; 16.30) – język rosyjski  
– prowadzi Tatiana Swiridowa -spotkanie or-
ganizacyjne 03.09.2008
Czwartki (godz. 16.00; 17.00) – język niemiecki 
– prowadzi  Grażyna Bartczak- spotkanie orga-
nizacyjne 04.09.2008
Piątki (godz. 16.00) – język francuski – prowadzi 
Agnieszka Batko – spotkanie organizacyjne 
12.09.2008
Soboty (godz. 09.30; 11.15) – język hiszpański 
– prowadzi Dariusz Pilecki – spotkanie organi-
zacyjne 06.09.2008

Biblioteka dzieciom:
Wtorki (godz. 17.00) – Głośne czytanie – czyta-
my z radością, słuchamy z przyjemnością
Środy (godz. 17.00) – Spotkania z literkami 
– nauka pięknego pisania
Czwartki (godz. 17.00) – Mały artysta – zajęcia 
plastyczne
25.09 (godz. 12.00) – Spotkanie autorskie z 
Kazimierzem Szymeczko

Komputerowy Survival
Środy (godz. 17.00;18.00) – Poznaj swój komputer 
– prowadzi Marcin Mączka i Anna B. Błachaniec

Spotkania – imprezy:
03.09 (godz. 18.00) – Spotkania z nie-Filozofią 
–  „Wartość Sumienia - na podstawie refleksji 
nad samym sobą” (Marek Aureliusz: „Rozmy-
ślania”) – M. Niechwiej 
04.09 (godz. 17.00) – Wernisaż malarstwa 
Andrzeja Makowskiego
04.09 (godz. 18.00) – Znałem ich… Jerzy Harasy-
mowicz, Tadeusz Nowak, Tadeusz Śliwiak (Pokole-

nie 56)– prezentuje Maciej Szczawiński
09.09 (godz. 18.00) – „Polskie Podziemne Trasy 
Turystyczne” – spotkanie autorskie z Tomaszem 
Rzeczyckim
10.09 (godz. 18.00) – Klub Książki – prowadzą 
– Anna Chebel, Katarzyna Pokuta
11.09 (godz. 16.30) – Klub Filmowy - prowadzą 
– Bernadeta Marzec, Magdalena Stachańczyk
12.09 (godz. 18.00) – Salon literacki – Spotkanie 
z Jolantą Trelą - prowadzi dr Stanisław Piskor 
16.09 (godz. 11.00) – Spotkanie autorskie  
z Martą Fox
16.09 (godz. 18.00) – Podróże: Australia – spo-
tkanie z Magdaleną Motyką
17.09 (godz. 18.00) – Nasze zdrowie: „Zaburze-
nia psychiczne okresu okołoporodowego” – spo-
tkanie z psychiatrą i psychoterapeutą , lek  med. 
Krzysztofem Kotrysem, przewodniczącym Sekcji 
Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego oddział Śląski
18.09 (godz. 18.00) – Wieczór z twórczością 
Józefy Szczepańskiej
23.09 (godz. 13.00) – Nauki Niepotrzebne 
– Trwałość we współczesnej ekonomii – wykład 
dr hab. Piotra Jeżowskiego, prof. SGH
23.09 (godz. 18.00) – Na tropach polskich 
dinozaurów: najnowsze odkr ycia polskich 
naukowców – spotkanie z geologiem Pawłem 
Woźniakiem
24.09 (godz. 13.00) – Filmowa Kuchnia – Sce-
nariusz filmowy – wprowadzenie Bernadeta 
Marzec – projekcja f ilmu: Stowarzyszenie 
umarłych poetów
24.09 (godz. 18.00) – Malarstwo nowoczesne – Fu-
turyzm – wykład prowadzi dr Stanisław Piskor
25.09 (godz. 16.30) – Klub Filmowy - prowadzą 
– Bernadeta Marzec, Magdalena Stachańczyk
25.09 (godz. 17.00) – Wernisaż  fotografii Marka 
Siłakiewicza
26.09 (godz. 16.00) – Warsztaty scenariuszowe 
– prowadzi dr Ewa Sałużanka
26.09 (godz. 20.00-24.00) – Noc z literaturą dla 
dorosłych – w kręgu sensacji
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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: 
4 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
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945/d/08

Zakłady górnicze potrzebują fachowców

Pionier 
polskiego 
przemysłu

W toku opowiadań na temat nasze-
go rynku wspominałam o zasługach 
panów Radwańskich – ojca i syna, obaj 
o imieniu Feliks. To są pierwsi kan-
dydaci z mojej listy na patronów ulic. 
Wyobrażam sobie na przykład, że tzw. 
rynek po odnowie mógłby nosić nazwę 
– Placu Radwańskich?! 

Kolejnego kandydata upatruję  
w osobie Piotra Steinkellera, który 
pochodzi z tej samej epoki, co wspo-
mniani Radwańscy. Więcej nawet, 
Steinkeller działał dokładnie w tym 
samym czasie, co Feliks Radwański 
ojciec, kiedy jako senator przyjeżdżał 
do Jaworzna. Tylko Piotr Steinkeller, 
dużo młodszy, przybył tutaj jako przed-
stawiciel prywatnego biznesu – tak to 
się dzisiaj nazywa. Senator Radwański, 
członek rządu Rzeczpospolitej Krakow-
skiej, nadzorował jaworznicki przemysł 
jako własność skarbową. Natomiast Ste-
inkeller przybył do nas jako prywatny 
przedsiębiorca, który znalazł miejsce 
dla swojej działalności gospodarczej.

W 1822 roku nabył nadanie górni-
cze w niezamieszkałej wtedy okolicy 
zwanej Niedzieliska. Bardzo szybko 
wybudował kopalnię węgla kamien-
nego, a obok niej cynkownię, którą 
nazwał „Józefina”, na cześć swojej 
matki. Zapewnił sobie dostawy rud 
galmanowych z pobliskich odkrywek 
w Długoszynie, wydzierżawił również 
tereny z pokładami tych rud w Byczy-
nie, gdzie wydobywał galman na własny 
rachunek. Stworzył nowoczesny zakład 
produkcji cynku z pełnym zapleczem 
surowcowym, gdzie zatrudnienie wy-
nosiło około 80 osób, na owe czasy był 
to duże przedsiębiorstwo przemysłowe; 
w pewnym zakresie porównywalne  
z rządowymi kopalniami i cynkownia-
mi w Jaworznie.

Steinkeller nie ograniczył się tylko 
do stworzenia przedsiębiorstwa, w przy-
słowiowym szczerym polu założył nowe 
osiedle dla załogi swego przedsiębior-
stwa – to był początek dzisiejszej dziel-
nicy Niedzieliska.  Wokół pierwszych 
budynków zbudowanych w okresie 
Steinkellera, budowano później dalsze 
domy, a zakład produkcyjny istniał 
grubo ponad sto lat – jako fabryka bieli 
cynkowej został zlikwidowany w poło-
wie XX wieku (około 1954 roku).

Już tylko te opisane osiągnięcia 
wystarczą dla zaliczenia Steinkellera 
do osób szczególnie zasłużonych w 
rozwoju naszego miasta. Przede wszyst-
kim mieszkańcy Niedzielisk powinny 
się upomnieć o niego, ponieważ ten 
rzutki i energiczny przedsiębiorca dał 
początek ich dzielnicy. Ten fakt wy-
różnia tę dzielnicę, ponieważ posiada 
dobrze udokumentowany początek. 
Wiadomo dokładnie kto, kiedy i dla-
czego stworzył osiedle Niedzieliska 
– dzieło zbudowania Niedzielisk było 
pierwszym sukcesem Steinkellera na 
długiej liście osiągnięć, dzięki którym 
dostał się na karty polskiej historii. 
Piotr Steinkeller jest znaną postacią pol-
skiej historii gospodarczej, zaliczoną do 
pionierów przemysłu i rozwoju postępu 
technicznego w naszym kraju.

Natomiast dla dzisiejszego miasta 
zasługi Steinkellera wynikają jeszcze 
z innej przyczyny, z powodu której 
można byłoby go polecić dzisiejszym 
związkom zawodowym, ale również 

przedsiębiorcom. A było tak – w stycz-
niu 1823 roku doszły do władz Rzecz-
pospolitej Krakowskiej wiadomości  
o niepokojach społecznych w Jaworz-
nie. Na początku nazwano to nawet 
buntem, złamaniem publicznego po-
rządku i posłuszeństwa obywatelskie-
go. Władze krakowskie natychmiast 
wysłały swego przedstawiciela, który 
otrzymał wszelkie upoważnienia do 
zaprowadzenia porządku, łącznie  
z użyciem siły w postaci oddziału po-
licyjnego. Na miejscu okazało się, że  
w Jaworznie nie doszło do społecznego 
buntu, inspektor Paprocki w pierw-
szym dniu pobytu odesłał przydane 
mu siły policyjne i przystąpił do poko-
jowego  rozwiązania problemu.

Początkiem sprawy okazało się 
być zachowanie Steinkellera, który 
w niedzieliskim przedsiębiorstwie 
wprowadził podpisywanie umów  
o pracę. Była to rzecz nieznana na na-
szym terenie, w ogóle nowość w tym 
czasie w skali krajowej. Były to indy-
widualne umowy określające warunki 
zatrudnienia, prawa i obowiązki obu 
zainteresowanych stron. Poza tym Ste-
inkeller zaproponował nieco wyższe 
stawki niż stosowane w państwowych 
zakładach w Jaworznie; gwarantował 
również mieszkania dla wszystkich 
zatrudnionych. Oczywiście kto tylko 
mógł, przeniósł się do Niedzielisk, 
gdzie znalazł lepsze warunki pracy  
i płacy. Dotyczyło to głównie fachowych 
robotników, najlepsi górnicy i hutnicy 
zatrudnili się w zakładach Steinkellera, 
a to zapewniało mu osiąganie dobrych 
wyników ekonomicznych. Steinkel-
ler był pierwszym na naszym terenie 
przedsiębiorcą, który zrezygnował ze 
stosowania bezwzględnego wyzysku 
zatrudnionej załogi. Nie szukał zysku 
na obniżaniu płacy, wykorzystywaniu 
położenia ludzi zmuszonych do pracy 
najemnej. Swoją działalność gospodar-
czą opierał na zasadzie, że zapewnienie 
załodze odpowiednich warunków pra-
cy i życia, przyniesie mu lepsze wyniki 
finansowe. I tak właśnie było, przed-
siębiorstwo w Niedzieliskach osiągało 
znakomite efekty ekonomiczne, a są-
siednie zakłady jaworznickie zaczęły 
przeżywać trudności w utrzymaniu 
bieżącej produkcji.

W Jaworznie kopalnie i cynkownie 
były własnością skarbową, kierowali 
nimi fachowcy zatrudnieni na tzw. 
etacie. I jak to bywało i nadal bywa, 
zarządzanie w sektorze państwowym 
nie sprawdziło się w określonych wa-
runkach. Nic nie stało na przeszkodzie, 
aby podobne metody działania przyjęte 
zostały również w jaworznickich zakła-
dach. Nawet jeśli przyjąć, że zarządcy 
nie byli samodzielni w podejmowaniu 
decyzji i musieli uzyskać aprobatę władz 
nadrzędnych w Krakowie. Szef jaworz-
nickich zakładów – Antoni Pschorn 

nie podjął nawet próby działania  
w tym kierunku. Ograniczył się do zgło-
szenia swoim przełożonym trudności  
w utrzymaniu stałej załogi i wynikających 
z tego tytułu kłopotach produkcyjnych. 
Przyczyn takiego stanu upatrywał w nie-
chęci miejscowego społeczeństwa, które 
nie wiedzieć dlaczego, nagle nie chciało 
pracować w rządowych zakładach. 

Przedstawiciel władz inspektor Pa-
procki stwierdził na miejscu zupełnie 
co innego, mianowicie ogólny bałagan 
i zaniedbania w bieżącym zarządza-
niu. Poinformował przełożonych, że 
należy jak najszybciej doprowadzić do 
sytuacji, w której jaworznickie zakłady 
będą mogły skutecznie konkurować  
z prywatną firmą Steinkellera. Zgodnie 
z jego sugestiami podniesiono zarobki 
i wprowadzono zwyczaj podpisywania 
umów o pracę, wznowiono również 
budowę domków robotniczych, która 
została zaniechana przez aktualne kie-
rownictwo. Przyjęte wtedy rozwiązania 
stały się codzienną praktyką zarządu  
i dozoru technicznego w jaworznickich 
zakładach , co skutkowało wyraźną po-
prawą efektów ekonomicznych. 

Można więc powiedzieć, że Piotr 
Steinkeller obok niewątpliwych zasług 
w rozwoju przemysłowym i przestrzen-
nym w rozwoju naszego miasta, zapisał 
się również pozytywnie w zakresie życia 
społecznego przez wprowadzenie, po 
raz pierwszy,  cywilizowanych form 
zatrudniania i traktowania załogi robot-
niczej. A trzeba zauważyć, że wszystko 
zrobił w niezwykle krótkim czasie,  
w okresie niespełna czterech lat, kiedy 
był właścicielem niedzieliskiej cyn-
kowni. Steinkeller nie zabawił długo  
w naszej okolicy, przybył tutaj w wieku 
23 lat i pomimo  niewątpliwego sukcesu, 

młodzieńcza energia nie pozwoliła mu 
na stałe osiedlenie. W 1825 roku ogłosił 
sprzedaż firmy w Niedzieliskach i nie 
czekając na sfinalizowanie tej transakcji, 
przeniósł się do Warszawy, gdzie osiadł 
na stałe. Tam podjął szeroką działalność 
gospodarczą, dał się poznać jako pionier 
w wielu dziedzinach gospodarczych. 
Uczestniczył w szeregu nowatorskich 
przedsięwzięciach tamtej epoki, był na 
przykład głównym inwestorem kopalń 
i hut w Dąbrowie Górniczej, które za-
początkowały rozwój Zagłębia Dąbrow-
skiego. W 1833 roku dzierżawił rządowe 
huty cynku w Królestwie Polskim, ku-
pował również cynk z produkcji Rzecz-
pospolitej Krakowskiej, pod Londynem 
wybudował walcownię blachy cynkowej 
i prowadził międzynarodowy handel  
w tym zakresie.

W Warszawie mieszkał trzydzieści 
lat, przez ten czas brał udział w budowie 
traktów bitych, jego nazwisko znajduje 
się wśród inicjatorów budowy kolei 
warszawsko-wiedeńskiej. W samym 
mieście wybudował fabrykę dyliżansów, 
zwanych od niego „steinkellerówkami”; 
używane były do  czasu pierwszej wojny 
światowej. W swoim majątku rolnym w 
Żarkach koło Częstochowy zaprowadził 
wzorcowe gospodarstwo, wprowadzał 
nowoczesne metody uprawy i hodowli, 
zainteresował się również produkcją ma-
szyn rolniczych. Nie wszystkie jednak 
pomysły kończyły się sukcesem, doty-
czyło to głównie trudnych problemów 
technicznej natury. Nawet sprowadzani 
z zagranicy specjaliści nie rozwiązali 
trudności przy odwadnianiu kopalń 
ołowiu w Olkuszu, jak również nie  
rozwiązali problemów przy produkcji 
maszyn rolniczych. Do tego dołączył 
krach finansowy zagranicznego ban-

ku, z którym był Steinkeller związany.  
W 1849 roku ogłoszone zostało ban-
kructwo jego przedsiębiorstw, likwidacja 
zadłużenia trwała do 1851 roku, zanim 
żądania wierzycieli zostały w pełni za-
bezpieczone.

Pomimo tego niepowodzenia, dzia-
łalność Steinkellera była pozytywnie 
oceniana, bankructwo nie przekreśliło 
jego dalszej kariery, a on sam szykował 
się do nowych wyzwań, kiedy w 1854 
roku zmarł nagle w Krakowie w czasie 
panującej tam epidemii tyfusu. Miał 
wtedy tylko 55 lat i pomimo poniesionej 
klęski, na pewno w przyszłości odniósł-
by jeszcze, nie jeden sukces. Wśród swo-
ich współczesnych cieszył się wielkim 
uznaniem i autorytetem, a szczególnie 
ceniono w nim „obok niesłychanej ener-
gii, olbrzymiej przedsiębiorczości prze-
mysłowej, ten właśnie zmysł solidnego 
i szlachetnego traktowania przemysłu; 
nie jako spekulacji, nie rabunkowe, lecz 
organiczne z ogólną korzyścią kraju.” 

W pięćdziesięcioletnią rocznicę jego 
śmierci, w 1904 roku poświęcono mu 
tablicę pamiątkową z napisem – „Za-
służonemu przodownikowi polskiego 
przemysłu, wdzięczni rodacy”. Tablica 
znajduje się w warszawskim kościele św. 
Piotra i Pawła. W historiografii został 
zaliczony do grupy najbardziej zasłu-
żonych w budowie podstaw rozwoju 
gospodarczego Polski. A swoją działal-
ność, wysoko ocenianą w skali kraju, 
rozpoczął właśnie w naszym mieście, 
od udanego przedsiębiorstwa górniczo-
hutniczego w Niedzieliskach, które prze-
trwało  całe stulecie, od śmierci swego 
założyciela. Natomiast założone wtedy 
osiedle robotnicze, trwa do dzisiaj jako 
dzielnica naszego miasta.

maria leś-runicka

Od ponad roku w kopalniach 
trwa masowe zatrudnianie mło-
dych osób zainteresowanych pra-
cą w górnictwie. Wynika to głów-
nie z tego, że przez długi okres 
czasu rynek pracy w tym obszarze 
był po prostu zamknięty. 

Wieloletni wykwalif ikowani pracownicy 
wchodzą w wiek emerytalny i w niedługim 
czasie zakończą swoją pracę zawodową w za-
kładach górniczych. Natomiast nowo przyjęci 
w większości nie posiadają odpowiedniego 
w yk sz tałcenia, ponieważ przez wiele lat 
inne kierunki kształcenia były dla młodych 
osób atrakcyjne. Zaistniała sytuacja spowo-
dowała zamknięcie wielu szkół górniczych, 
wycofanie niektórych zawodów z klasyfika-
cji zawodów oraz brak zainteresowania ze 
strony słuchaczy. Ponadto kłopotliwe było 
połączenie kształcenia w systemie stacjo-
narnym oraz pracy zawodowej. W związku 
z pow y ż sz ym kadra pracownic za kopalń 
zaczęła się wykruszać. 

Obecnie przed młodymi górnikami stoi 
jednocześnie: duża szansa oraz bariera. Pod 
pojęciem szansy kryje się możliwość awansu, 
natomiast pod pojęciem bariery – koniecz-
ność uzupe łnienia k walif ikacji,  dalszego 
kształcenia. Górnicy jednak mają świadomość 
tego, że istnieją już możliwości pokonania 
w/w barier, co umożliwi im wykorzystanie 
pojawiających się szans. 

Mianowicie pracownicy kopalń uświa-
damiają młodym zastępcom koniec zność 
podnoszenia kwalif ikacji, szkoły otwierają  
z powrotem kierunki górnicze oraz tworzony 
jest system zaoczny w tym zakresie. Teraz 
ważne jest tylko zachęcenie młodych górni-
ków do podjęcia działań w tym zakresie.

Piotr Antoni Steinkeller
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Twórczość

25 lat STK – rok jubileuszowy (cz. 10)

Nasi artyści 90-lecie Lotnictwa 
Polskiego (1918-2008)
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W Stowarzyszeniu Twórców 
Kultury w Jaworznie najliczniejszą 
grupę stanowią plastycy, a wśród 
nich malarze. Ci ostatni posługują 
się różnorodnymi technikami: olej, 
pastel, akwarela, akryl, ołówek lub 
tusz. Jednym z filarów tej sekcji 
jest pani Joanna Partyka, która 
swoją przygodę z malarstwem roz-
poczęła może stosunkowo późno, 
bo dopiero w 1999 roku, ale za to 
z wielkim rozmachem, jakby chciała 
naraz wyrzucić z siebie wszystkie 
przez lata nagromadzone wrażenia 
i uczucia. Maluje olejem na płótnie 
lub pilśni – to jej ulubiona technika. 
Tematyka jej obrazów jest różno-
rodna. Przeważają w jej twórczości 
pejzaże we wszystkich porach roku, 
kwiaty, niejednokrotnie ułożone 
w niezwykle ciekawe bukiety, czasa-
mi połączone z martwą naturą. Wy-
konuje też portrety, a nawet obrazy 
o tematyce religijnej. 

Pani Joanna Partyka po raz 
pierwszy wystawiła swoje prace 
w sali teatralnej Kolegiaty św. Woj-
ciecha Jaworznie. Od razu wzbudziły 
podziw i uznanie zwiedzających, co 
było ogromną zachętą do podążania 
dalej tą drogą. W roku 2002 wstąpiła 
do Stowarzyszenia Twórców Kultury 
w Jaworznie i z ochotą włączyła się 
w nurt jego działalności, uczestnicząc 
w plenerach malarskich, warsztatach 
i wystawach. Równorzędnie nale-
ży do pokrewnego stowarzyszenia 

w Krzeszowicach, co daje jej ściślej-
sze związki z kulturą małopolską, 
w której jako rodowita Jaworznianka 
wzrastała i wychowywała się.

Obrazy pani Joanny Partyki 
wyróżniają się niezwykle ciepłą 
kolorystyką. Tworzą klimat przepo-
jony miłością do otaczającego nas 
świata, płynący z wnętrza autorki, 
która jest osobą niezwykle wrażliwą, 
pełną przyjaźni dla ludzi, kochającą 
przyrodę i szanującą życie. Pomimo 
że maluje bardzo dużo, to jednak 
wszystkie jej obrazy są przemyślane 
i dopracowane nawet w drobnych 
szczegółach. Kompozycje są sta-
rannie dobrane i ułożone, jakby 
kadrowane.

Kilkuletnia działalność pani Jo-
anny Partyki zaowocowała licznymi 
wystawami indywidualnymi i zbio-
rowymi, zarówno w Jaworznie jak 
i poza jego granicami, m.in. w Chrza-
nowie, Trzebini, Krzeszowicach, 
Alwerni, Bielsku-Białej, Olkuszu, 
Oświęcimiu, Libiążu, Wolbromiu, 
Krakowie i Katowicach. Autorka 
wszędzie spotykała się z pozytyw-
nym odbiorem i wysokimi ocenami 
swoich prac nawet wśród profesjo-
nalistów. Jej obrazy zasiliły niejedną 
prywatną kolekcję. Za swój wkład w 
kulturę otrzymała wiele dyplomów, 
m.in. Dyplom Starosty Krakowa, 
oraz Nagrodę Prezydenta Miasta 
Jaworzna.

jolanTa HaŁas m.

Historia Polskich Sił 
Powietrznych sięga roku 
1918. Symbolem narodzin 
polskiego lotnictwa stało się 
wprowadzenie samolotów 
do działań militarnych 
w roku 1918.

W czasie I wojny światowej 
rozpoczęły się walki powietrzne 
w działaniach militarnych w bitwach 
polsko-ukraińskich o Lwów, podczas 
powstania wielkopolskiego od grud-
nia 1918 roku do lutego 1919 roku 
i w wojnie polsko-bolszewickiej.

W roku 1918 listy przesyłano 
pocztą lotniczą. Po odzyskaniu nie-
podległości w roku 1918 lotnisko 
Mokotów zostało przejęte przez 
Wojsko Polskie. W listopadzie 1918 
r. w Rakowcach formowano jednostki 
lotnicze dla polskiej armii, powstała 
3 Eskadra Lotnicza. Muzeum Lotnic-
twa Polskiego powstało przy Aero-
klubie Krakowskim w Krakowie, po 
odzyskaniu niepodległości.

1 grudnia 1918 roku wprowadzo-
no biało-czerwoną szachownicę jako 
odznakę polskiego lotnictwa wojsk 
RP rozkazem nr 38 Sztabu General-
nego WP, jako znak rozpoznawczy 
samolotów lotnictwa polskiego. 
21 grudnia 1918 roku w Mińsku 
Mazowieckim eskadrę przemia-
nowano na 7 Eskadrę Lotniczą 
i włączono do 1 Pułku Lotniczego, 
który stał się elitarną jednostką 
polskiego lotnictwa. W roku 1920 
lotnictwo polskie rozwinęło się do 
20 dywizjonów. Jednostki lotnicze 
Polskich Sił Zbrojnych organizo-
wane w roku 1918, tworzone od 
listopada były z wykorzystaniem 
sprzętu niemieckiego, zdobytego na 
lotnisku „Ławica” w Poznaniu oraz 
z dostarczonego z Armii Polskiej 
we Francji.

Od roku 1927 Dęblin stał się sie-
dzibą Oficerskiej Szkoły Lotnictwa.

Polski przemysł lotniczy pozwo-
lił na wprowadzenie od roku 1933 
nowoczesnych samolotów krajowej 
produkcji. Stanisław Skarżyński 
w roku 1933 wykonał samotny przelot 
samolotem RWD-5 przez Atlantyk 
z Saint Louis w Senegalu do Maceio 
w Brazylii.

W roku 1936 polskie lotnictwo 
wojskowe liczyło ok.400 samolotów, 
m.in. 130 myśliwskich i 18 bombow-
ców, zorganizowanych w 6 pułkach. 

Od roku 1937 zaczęto realizować 
program rozbudowy i modernizacji 
lotnictwa, w tym budowę bombow-
ców „Łoś”.

Zalążek jaworznickiego 
lotnictwa

W latach 30. na terenie Jaworz-
na działała młodzieżowa drużyna 
„Strzelec”, której organizatorem był 
Błażej Janik. Drużyna ta skupiała 
młodzież męską i prowadziła zajęcia 
w sekcjach: strzelectwo sportowe, 
przysposobienie wojskowe, nar-
ciarstwo biegowe, koło modelarskie 
i szybownictwo.

Wielką zachętą do zainteresowania 
się nową dziedziną, jaką było lotnic-
two, organizowane były pokazy lotów 
szybowcowych przez Aeroklub Kra-

kowski na rozległym terenie pastwisk 
w dzielnicach Bory, Sobieski, Jeleń.

Nowa dziedzina zafascynowała 
wielu młodych nastolatków, szcze-
gólnie rekrutujących się z pobliskich 
dzielnic, a także z centrum miasta. 
Chętnie wstępowali do drużyny, aby 
budować modele samolotów, podzi-
wiać pokazy, a z czasem próbować 
wielkiej przygody na jaworznickim 
terenie, gdzie stał na Glinnej Górze 
prawdziwy szybowiec i miał wyzna-
czone miejsce do lądowania.

W Polsce produkcja szybowców 
rozwinęła się od roku 1930, pierwsza 
była „Czajka”, „Wrona”, „Komar” 
– szkolno –treningowe, od roku 1937 
„Orlik” wyczynowy.

Lądowisko na Borach
W latach 1933–36 w miesiącach 

wakacyjnych lipiec – sierpień, przy 
dobrych warunkach pogodowych 
odbywały się loty szybowcem przy-
transportowanym z Aeroklubu Kra-

kowskiego. Stanowisko startowe dla 
szybowca z wyrzutnią znajdowało 
się na Glinnej Górze, a lądowisko na 
obszarze rozległych pastwisk.

Organizowanie pokazów oraz 
przelotów odbywało się pod nad-
zorem osób odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo przez Aerok lub 
Krakowski.

Zapalonymi członkami sekcji 
modelarskiej oraz zainteresowani 
dziedziną lotnictwa szybowcowego 
w latach 30. byli Władysław Do-
minik Kramarczyk, Wiktor Kępka 
mieszkańcy Borów, Józef Czerwonka 
mieszkaniec Robaka i inni. Oni ob-
rali dalszą drogę życiową w lotnic-
twie wojskowym. Zostali lotnikami, 
walczyli podczas II wojny światowej, 
w kampanii wrześniowej, na różnych 
frontach wojny powietrznej na Za-
chodzie „za waszą i naszą wolność”. 
Nie wszystkim, niestety, dopisało 
szczęście lotnicze.

zofia żak

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 Gimnazjum nr 2 (Stara Huta), 

l iczba miejsc ograniczona

WEEKEND

WEEKEND

WOLNY
WOLNY

Samolot RWD-5
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Polski Wrzesień 1939 roku
Wczesnym rankiem 1 września 

armia hitlerowska rozpoczęła działa-
nia wojenne na całej długości granicy 
polsko-niemieckiej. Atak na Polskę 
nastąpił bez wypowiedzenia wojny na 
lądzie, wodzie i w powietrzu. Polska 
stała się ofiarą agresji potęgi militarnej 
zachodniego sąsiada.

Był to początek długotrwałej krwa-
wej II wojny światowej. Przewaga li-
czebna i technicznego uzbrojenia wojsk 
niemieckich okazała się druzgocąca.  
W nocy z 31 sierpnia na 1 września 
lotnictwo niemieckie bombardowało 
lotniska, węzły komunikacyjne i po-
szczególne obiekty miejskie. Pancer-
nik „Schlezwig – Holstein” rozpoczął 
ostrzeliwanie Westerplatte. Jednostki 
lądowe przekroczyły granice państwa 
polskiego od strony Słowacji, Moraw, 
Śląska, Pomorza i Prus Wschodnich.

Od pierwszych chwil wojny armie 
polskie broniły terytorium swojego 
kraju z wielką determinacją. Po trwa-
jących kilka dni bitwach granicznych, 
wojska polskie zostały zmuszone do 
pośpiesznego odwrotu. Działania 
obronne regularnych wojsk polskich 
początkowo stawiały opór w obronie 
kraju, zachowania dobytku i dóbr 
kultury. Boje toczono na lądzie, mo-
rzu i w powietrzu nad terytorium 
całego kraju.

Po rozbiciu Armii „Łódź”, nie-
mieckie jednostki pancerne dotarły do 
Warszawy 8 września. Następnego dnia  
z inicjatywy dowódcy Armii „Poznań” 
gen. Kutrzeby rozpoczęto kontruderze-
nie w rejonie rzeki Bzury, gdzie zacięte 
walki trwały do 20 września i zakończy-
ły się rozbiciem wojsk polskich.

3 września Francja i Wielka Brytania 
wypowiedziały wojnę III Rzeszy. Rząd 

Pamięć Września 1939 roku

1056/d/08

o g ł o s z e n i e

15 lipca 1939 roku. Zdjęcie ślubne Władysławy i Kazimierza 
Stoleckich

polski liczył na pomoc tych państw, 
mimo iż były przeciwnikami Hitlera  
i Stalina, jednak nie udzieliły żadnej po-
mocy Polsce. Żołnierze polscy walczyli  
i umierali samotnie.

W obliczu bardzo złej sytuacji mi-
litarnej, Naczelny Wódz Marszałek 
Rydz-Śmigły zamierzał skoncentro-
wać walczące jeszcze oddziały w połu-
dniowo-wschodniej Polsce. Realizacji 
tego planu przeszkodziło uderzenie  
17 września ze wschodu, z przekrocze-
niem granicy wschodniej Armii Czer-
wonej, liczącej ponad 500 tys. żołnie-
rzy. W obronie Kresów Wschodnich 
wystąpiły tylko jednostki Korpusu 
Ochrony Pogranicza.

Do walk z radzieckim najeźdźcą 
doszło w obronie Wilna, Grodna  
i pod Szackiem. Pomimo bezna-
dziejnej sytuacji militarnej i ogólnej, 
poszczególne oddziały kontynuowa-

ły nierówną walkę. Do 20 września 
walczyły oddziały o Lwów. Z braku 
paliwa i amunicji skapitulowały Ar-
mie „Kraków” i „Lublin”.

Warszawa skapitulowała 28 wrze-
śnia, Modlin dzień później, Hel bronił 
się do 2 października. Ostatnią bitwę  
w wojnie obronnej 1939 roku roze-
grała Samodzielna Grupa Opera-
cyjna „Polesie” od 2-5 października  
w rejonie Kocka.

Wojsko Polskie skazane na samot-
ną walkę z najeźdźcami z zachodu oraz 
ze wschodu, poniosło we wrześniu 
1939 roku nieuchronną klęskę. Polska 
utraciła niepodległość.

Jaworznicki Wrzesień 
1939 roku

Mieszkańcy miasta dobrze zapamię-
tali czarny scenariusz pierwszych dni 
wrześniowych. W ich wspomnieniach 
1 września lotem błyskawicy przeno-
siła się szokująca, złowroga wiadomość  
o niemieckiej agresji i przekroczeniu 
granic Polski. Nisko przelatujące bojo-
we samoloty niemieckie budziły grozę, 
zwiastowały rychłe natarcie.

2 września przez główną trasę miasta 
przejeżdżały na motocyklach służby 
zwiadowcze od strony Śląska z propa-
gandowymi okrzykami „uciekajcie, 
uciekajcie”! Przejeżdżali także jeźdźcy 
na koniach z takimi samymi okrzyka-
mi. Zapanowały trwoga, strach, panika 
i chaos wśród ludności cywilnej. Tego 
dnia mieszkańcy miasta w popłochu, 
pośpiechu i zupełnej dezorientacji 
zaczęli opuszczać domostwa i całymi 

rodzinami z dziećmi, uciekali w kie-
runku na wschód do osady Ciężkowice 
otoczonej wokół lasami, co zdawało 
się dawać jakieś bezpieczeństwo. Inni 
obierali kierunki na Bukowno, Olkusz 
lub Przeginię, Tenczynek, Krzeszowice. 
Jechały załadowane furmanki, wozy 
drabiniaste, małe wózki z „tobołkami”, 
użyty był także karawan do przewozu 
dobytku w kierunku Ciężkowic. Pędzo-
no bydło, krowy, kozy.

3 września w godzinach późno po-
południowych przez opustoszałe miasto 
Jaworzno przechodziły oddziały wojsk 
niemieckich, widziano ich maszerują-
cych od strony Śląska ulicą Królowej Ja-
dwigi i w górę obok kościoła przez Rynek 
w kierunku Chrzanowa. W tym rejonie 
nie doszło do starć zbrojnych.

Do 3 września pracowały miej-
scowe zakłady przemysłowe, później  
z dnia na dzień stawały: HSO, Cemen-
townia, Azot i kopalnie, nie przerwała 
pracy Elektrownia.

4 i 5 września ludność z najbliż-
szych okolic zaczęła powracać do 
swoich domów, głównie rodziny  
z dziećmi. Mężczyźni łączyli się w gru-
py, podejmowali dalszą drogę ucieczki, 
kierując się na wschód. Jedni powracali 
po kilku dniach, inni po kilkunastu 
lub dłuższym okresie.

Tułaczka wrześniowa
Pani Władysława Stolecka z d. 

Budak, wówczas mieszkanka centrum 
miasta, ulicy Krótkiej, wspomina dzi-
siaj dramatyczne wrześniowe przeży-
cia jej najbliższych.

Przed wybuchem wojny, 15 lipca 
1939 roku w kościele św. Wojciecha, 
zawarli związek małżeński Władysła-
wa Budakówna i Kazimierz Stolecki, 
także rodowity jaworznianin z dziel-
nicy Podłęże. Ślubną suknię z tafty 
z pomocą kuzynki uszyła własno-
ręcznie przyszła panna młoda, gdyż 
umiejętności szycia, robót ręcznych  
i sztuki kulinarnej zdobyła w 2-letniej 
Szkole Gospodarczej w Strumieniu 
koło Cieszyna.

Narzeczeni znali się od kilku lat, 
oboje byli aktywnymi członkami 
drużyny ZHP, sportowcami w TG 
„Sokół” oraz w GKS „Victoria”, upra-
wiali siatkówkę, narciarstwo, jazdę na 
łyżwach. Po ślubie młodzi państwo 
Stoleccy zamieszkali w domu pry-
watnym u brata Antoniego Budaka 
na Podłężu w pobliżu PKP, zajmując 
pokój z kuchnią.

Krótko trwały szczęśliwe dni mło-
dej pary. Kazimierz Stolecki pracował 
na kopalni „Sobieski” w dozorze na 
powierzchni i nieźle zarabiał. Nie-
stety, wybuch wojny skorygował ich 
plany i marzenia. Zaczęły się dni 
trudne, a nawet dramatyczne. Dni 
rozdzielenia, ucieczki, tułaczki, nie-
pewności w każdej godzinie.

W niedzielę, 3 września, rano 
wspólnie udali się do rodziców na uli-
cę Krótką. Zastali dom opuszczony. 
Na podwórzu zastali pozostawiony 
inwentarz. Rodzice tymczasem zabrali 
krowę, wyszli wraz z tłumem miesz-
kańców podążających w kierunku 
Ciężkowic, a oni chcieli jeszcze dalej 
do rodzinnej Sierszy.

Matka Władysławy ciągnęła na 
powrozie krowę oraz prowadziła 
niewidomego męża, który stracił zu-
pełnie oczy w wypadku na kopalni, 
mając 35 lat życia. Nigdy nie widział 
swojej córki, gdyż urodziła się po 
jego wypadku.

Młodzi Stoleccy, widząc panującą 
panikę w mieście, wrócili do swojego 
mieszkania. Na usilną prośbę żony 
Kazimierz wraz ze swoim szwagrem 
Michałem Wojnarowskim (mężem 
siostry Zofii) na rowerach pojechali do 
Ciężkowic i Sierszy spotkać rodziców.

Stolecki zabrał z sobą część pienię-
dzy z ostatniej wypłaty oraz dokumen-
ty osobiste, Wojnarowski w pośpiechu 
i zamieszaniu nie zabrał ani dokumen-
tów ani pieniędzy, uważał, że jedzie 
jako osoba towarzysząca. Wieczorem 
dotarli do Sierszy.

Następnego dnia większą gru-
pą na rowerach wyruszyli z Sierszy  
w dalszą drogę, kierując się na wschód, 
mijali grupy ludności, przeważ-
nie mężczyzn, także zmierzających  
w nieznanym kierunku.

Po kilku dniach jazdy w coraz 
mniej licznym gronie, gdyż nie wszy-
scy pokonali trudy tułaczej drogi, oni 
i kilku innych dojechali aż do Kresów 
Wschodnich w pobliżu miejscowości 
Równe (Wołyń). Tu zostali zatrzyma-

ni przez żołnierzy Armii Radzieckiej, 
wszystkim odebrano rowery, po groź-
bach i ostrzeżeniach zostali zmuszeni 
do wycofania się.

W międzyczasie do rodziny w Ja-
worznie doszła porażająca najbliższych 
tragiczna wieść (niesprawdzona), że Ka-
zimierz Stolecki zginął w okolicy Wol-
bromia trafiony pociskiem z samolotu. 
Rozpacz z wiarą i nadzieją potęgowały 
przeżycia żony, rodziców.

Tymczasem uciekinierzy z ziemi 
wołyńskiej musieli zawracać, korzysta-
jąc z przygodnych środków transportu, 
wozami konnymi, samochodami cię-
żarowymi, pociągami towarowymi, 
na przemian pieszo, przeprawiać się ło-
dziami przez San, Wisłę, nocować pod 
gołym niebem, w leśnych zagajnikach, 
w zagrodach wiejskich. W tych wszyst-
kich sytuacjach ratowała ich sprzyjająca 
aura oraz pieniądze Stoleckiego i jego 
znajomość języka niemieckiego. Uda-
ło im się dotrzeć do Krakowa, stamtąd 
węglarkami do Ciężkowic, wysiadając 
usłyszeli „halt”, tłumacząc, że spieszą 
do pracy w kopalni, byli akurat bardzo 
brudni od węgla, więc argument prze-
konał legitymującego ich Niemca. Było 
to już 2 października.

Bocznymi leśnymi drogami zdążyli 
przed godziną policyjną do własnych 
domów, najpierw do Władysławy, 
która krzątała się po mieszkaniu cią-
gle zapłakana i usłyszała z podwórka 
głosy „jest Włada, jest”. Powrócili wy-
chudzeni, brudni, głodni po 30 dniach 
tułaczki, ale szczęśliwi z powrotu 
do wyczekujących ich najbliższych  
i wzajemnie. Byli wówczas ludźmi mło-
dymi, dwudziestokilkuletnimi, Woj-
narowski powrócił do 21-letniej żony  
i 3-miesięcznego synka, rodziców.

W czasie ich długiej nieobecności 
i różnych krążących pogłoskach, ro-
dziny wcześniej zamówiły w intencji 
ich szczęśliwego powrotu mszę św., 
która odbyła się w pierwszą niedzielę 
października. Uszczęśliwione rodziny 
uczestniczyły w niej już w komplecie.

zofia żak

Rok 1933. GKS Victoria – sekcja siatkówki. Pierwsza od lewej stoi 
Władysława Budakówna
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Uroczystościom przyświecały słowa 
naszego Wielkiego Rodaka, Jana 
Pawła II: „Spółdzielczość dowarto-
ściowuje człowieka chroniąc słusz-
ne interesy osoby ludzkiej”, które 
złotymi literami zostały wypisane 
na sztandarze SKOK „Jaworzno”. 
Cytat ten dla wszystkich osób zwią-
zanych ze SKOK-iem „Jaworzno” ma 
szczególne znaczenie. Wszak przez te 
wszystkie lata kierują się oni przede 
wszystkim potrzebą niesienia pomo-
cy zwykłym ludziom, w myśl zasady 
Unii Kredytowych z całego świata: 
Nie dla zysku, lecz po to by służyć.

Obchody rozpoczęła uroczysta msza 
święta w Intencji Ojczyzny, członków 
i pracowników SKOK-u „Jaworzno”, 
która odbyła się o godzinie 12:00 w ko-
legiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny 
w Jaworznie. W czasie tej niezwykle 
podniosłej i wzruszającej uroczystości 
nastąpiło poświęcenie sztandaru SKOK-
u „Jaworzno”. Na ręce ks. prałata Euge-
niusza Cebulskiego przedstawiciele czte-
rech regionów, w których działa SKOK 
„Jaworzno”- Małopolskiego, Wielko-
polskiego, Północnego i Centralnego 
– złożyli tradycyjne dary ofiarne.

Mszę uświetniła Zakładowa Orkie-
stra Dęta ZG „Sobieski”.

Następnym punktem obchodów 
jubileuszu było uroczyste wręczenie 
odznaczeń przyznanych pracownikom 
SKOK-u „Jaworzno” za szczególne za-
sługi dla ruchu SKOK. Swoją obecnością 
uroczystość uświetnili znamienici go-
ście, a wśród nich Jarosław Bierecki, re-
prezentujący najwyższy organ nadzorczy 
SKOK-ów, czyli Kasę Krajową z Sopotu, 
przewodniczący Rady Miejskiej Jaworz-
na Janusz Ciołczyk, reprezentanci Zarzą-
du Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
„Solidarność” oraz reprezentanci Zakła-
dowej Organizacji Związkowej NSZZ 
„Solidarność” w PKW S.A. ZG „Sobie-
ski” w Jaworznie, Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Unii Kredytowej „DELTA” 
z Atlanty w Stanach Zjednoczonych Jim 
Diffley z małżonką, wiceprezes Zarzą-
du Unii Kredytowej „DELTA” Debbie 
Adan z małżonkiem, Prezes Towarzystw 
Ubezpieczeniowych Systemu SKOK 
Grzegorz Buczkowski, Prezes Towarzy-
stwa Funduszy Inwestycyjnych SKOK 
Rafał Matusiak, Prezes Firmy H&S 
Andrzej Podliński, członkowie Rady 
Nadzorczej Kasy Krajowej w osobach 
Ireneusza Więckowskiego i Krzysztofa 
Kwiatka oraz przedstawiciele SKOK 
przy Elektrowni Kozienice, SKOK im. 
Kwiatkowskiego, SKOK im. Mikołaja 
Kopernika, Opolskiej SKOK, SKOK 
„Piast”, SKOK im. Powstańców Śląskich, 
Powszechnej SKOK, SKOK Silesia-Cen-
trum, a także SKOK „Śląsk”.

Po południu, około godziny 17.00 na 
stadionie przy ulicy Moniuszki, odbył 
się festyn pod hasłem „Zakończenie 
wakacji ze SKOK-iem Jaworzno”, który 
jaworznicka kasa wraz z MCKiS zorga-
nizowała jako formę podziękowania dla 
wszystkich mieszkańców Jaworzna.

Wśród wielu atrakcji największą 
popularnością cieszył się balon, którym 
można było wznieść się wysoko nad zie-
mię i z góry podziwiać panoramę miasta. 
Oprócz tego można było własnoręcznie, 
pod okiem prawdziwego kowala, wybić 
sobie jubileuszowa monetę.

Koncerty gwiazd, zespołu Blenders 
i Kasi Klich, a także niepowtarzalny 
pokaz Teatru Ognia sprawiły, że była to 
impreza, którą na pewno wszyscy będą 
miło wspominać.

(iw)

W sobotę, 23 sierpnia, trwały w Jaworznie obchody jubileuszu 15-lecia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej „Jaworzno”

Okrągły jubileusz SKOK-u

Na wniosek Zarządu SKOK „Jaworz-
no” w uznaniu szczególnych zasług 
dla Spółdzielczych Kas Oszczędno-
ściowo-Kredytowych Kasa Krajowa 
przyznała odznaczenia. 

Złotym medalem 
odznaczeni zostali:

Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ 
Solidarność, Zakładowa Organi-
zacja Związkowa NSZZ Solidar-
ność w PKW S.A. ZG „Sobieski” 
w Jaworznie i Jan Olszyński.

Srebrnym medalem 
odznaczeni zostali:

Jerzy Pazdan
Kazimierz Kępiński
Barbara Brożek
Jolanta Celadyn
Zbigniew Chmielewski
Urszula Chrapek
Angelika Górska
Stanisław Jurga
Danuta Małecka
Tomasz Matejko
Wiesława Michalew
Gabriela Mlostek
Jerzy Nowakowski
Lidia Opozda
Stanisław Serafin
Bożenna Sowicka
Tomasz Warmus
Jan Zakrzewski

Brązowym medalem
odznaczeni zostali: 

Debbie Adan
Bogdan Biś
Daniel Ślusarczyk
Izabela Adamowicz
Violetta Bartkowiak
Marek Bazarnicki
Przemysław Bujniak
Piotr Dębowski
Aleksandra Gut
Aneta Guzik
Katarzyna Homska
Agnieszka Jóźwik
Ewa Kamińska
Marzena Kasprzyk
Beata Kosterewa
Monika Kucińska 
Jolanta Kur
Agata Kurzeja
Beata Młynarczyk
Janusz Machajda
Beata Noszczyńska
Małgorzata Papiernik
Józef Siłakiewicz
Joanna Szadziul
Eugeniusz Szymanek
Artur Śnieżek
Joanna Włodyga 
Agnieszka Wojtak
Danuta Wróblewska
Ewelina Ziętara- Kozioł

Dynamiczny rozwój 
SKOK-u „Jaworzno” 
sprawił, że w ciągu 
piętnastu lat z niewielkiej, 
przyzakładowej firmy 
stała się ona piątą SKOK 
w Polsce, która w 53 
oddziałach na terenie 
niemal całej Polski 
obsługuje ponad 60 tysięcy 
swoich członków.

Największą atrakcją festynu był przelot balonem


