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Nie piję za jego 
zdrowie

Wyjdź na jaw, wejdź na jaw.pl – jaworznicki portal społecznościowy

W piątek,12 września, na otwarcie 
sezonu kulturalnego, gościem 
Salonu Autorskiego będzie Jolanta 
Trela-Ptaszyńska. Oryginalna 
poetka, uznana reżyserka filmów 
artystycznych i widowisk poetyckich, 
eseistka.
Zarówno w poezji jak i swoich 
filmach Jola Trela jest  osobowością 
wyraźną, wbrew regułom krzykliwego 
reklamiarstwa (dziś czytaj:  
PR-u). Z filozofii zen wyprowadziła 
praktyczny wniosek o sensie samej 
pracy twórczej, sprowadzający się do 
samej wartości procesu twórczego. 
Dlatego efekt końcowy, terminy, 
promocje itd. – to wszystko nie jest 
najważniejsze.
Wydała zaledwie dwa tomiki poezji, 
raczej drukuje w renomowanej 
„Twórczości”, zamiast zabiegać 
o popularność. Może właśnie dlatego 
jej filmy są nagradzane, a wiersze 
budzą kontrowersje (to w literaturze 
oznacza komplement), bo przecież 
nie chce być „o’harystką”, lingwistką, 
czy jakimkolwiek innym ogonem 
w peletonie – najwyraźniej chce być 
sobą.
To zdumiewa, wielu irytuje; bo jakże 
to? Tak sobie być sobą (tzn. Kimś), bez 
usankcjonowanego wzorca, patrona, 
grupy, koterii? Gwiazdorstwo, „parcie 
na szkło” – to nie jej świat. Może 
dlatego świat odbiorców znudzony 
sztampą coraz częściej  przychodzi 
do niej?
Piątek, 12 września, Biblioteka Miejska, 
godz. 18.00 – warto się spotkać. (sp)

Jola Trela 
w Salonie 
Autorskim

Policja bada przyczyny 
śmiertelnego 
wypadku, do którego 
doszło w czwartek, 
4 września, na ulicy 
Szczakowskiej. Mimo 
pomocy pogotowia, na 
miejscu zmarł 31-letni 
jaworznianin.

Dyżurny policji zawiadomienie 
o wypadku otrzymał około połu-
dnia. Policjanci z drogówki, którzy 

przyjechali na miejsce zdarzenia 
zastali tam już zespół karetki, pro-
wadzący akcję reanimacyjną. Obok 
stał skuter, którymi jechali dwaj 
mężczyźni, mieszkańcy Jaworzna 
w wieku 31 i 36 lat. Niestety, pomi-
mo zabiegów lekarskich, młodszy 
mężczyzna zmarł. Starszy, w sta-
nie ciężkim, został przewieziony 
do szpitala.

Policja bada przyczyny wypadku, 
ale zadanie jest utrudnione, ponie-
waż nie było świadków zdarzenia, 
a jedyny jego uczestnik nie może na 
razie udzielić informacji. – Wiemy, 
że dwaj mężczyźni poruszając się 
motorowerem, z niewyjaśnionych 
dotąd przyczyn zjechali z drogi, ude-

rzyli w krawężnik, następnie pojazd 
się wywrócił i upadli – mówi młod-
szy aspirant Tomasz Obarski.

Pol ic ja nc i  do n iedaw na n ie 
wiedzieli nawet w jakim kierunku 
jechali mężczyźni. Teraz już wiado-
mo, że poruszali się ze Szczakowej, 
w kierunku ul. Grunwaldzkiej. Nie 
wiadomo natomiast, który z nich 
był kierowcą, ani czy był on trzeź-
wy. Jak powiedział rzecznik policji, 
pobrana krew została przesłana do 
laboratorium w celu zbadania na 
zawartość alkoholu.

Pol icja apeluje o kontakt do 
wszystkich osób, które mogą udzie-
lić informacji w tej sprawie.

p.jamróz

Jeden z uczestników wypadku zmarł, drugi jest w ciężkim stanie

Śmierć na 
Szczakowskiej

Miejsce wypadku. Ulica Szczakowska, zmieniająca nieopodal swą nazwę na Górnośląską

Dwóch kierowców samochodów mar-
ki BMW postanowiło sprawdzić swo-
je maszyny na ulicy Martyniaków. 
Wyścigi skończyły się kolizją.

Do zdarzenia doszło w środę, 3 wrze-
śnia. Z relacji świadków wynika, że dwa 
BMW jechały z dużą prędkością, jeden 
za drugim. W momencie, gdy pierwszy 
samochód zmniejszył prędkość, goniące 
go BMW najechało na jego tył.

Kierowca, który spowodował kolizję, 
to 27-letni mieszkaniec Borów. Za nie-
dostosowanie prędkości do warunków 
panujących na drodze i spowodowa-
nie kolizji został ukarany mandatem 
w wysokości 500 złotych i 5 punktami 
karnymi. p.jamroz

„Wyścigi” na Martyniaków

Ciekawe, czy debatują o kolejnych wyścigach?

Spotkanie, na temat możliwości 
pozyskania środków na rozwój 
mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw, odbędzie się  
26 września (piątek) o godz. 10.00 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Jaworznie.
Głównym celem spotkania jest 
przekazanie kompleksowych oraz 
praktycznych informacji związanych 
z ogłoszeniem konkursów 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego – Działania skierowane do 
Przedsiębiorców na lata 2007 – 2013:
Potwierdzenie udziału w spotkaniu 
do 22 września 2008 r. w Referacie 
Polityki Gospodarczej i Obsługi 
Inwestorów w Wydziale Rozwoju 
i Polityki Gospodarczej, tel. 032 61 81 
713, 032 61 81 712 lub e-mail: rgo@
um.jaworzno.pl.

(iw)

Dotacje 

W związku z listem do redakcji, 
związanym z artykułem „Napraw  
z nami jaworznicki szpital”, 
informujemy, że redakcja drukuje listy 
podpisane imieniem i nazwiskiem wraz 
z adresem. Jeżeli ktoś zastrzega sobie 
anonimowość, my ją zapewniamy. 
Osobę, która przysłała list w sprawie 
szpitala, prosimy o kontakt z redakcją.

Informacja

czytaj na str. 3

A mieszkańcy 
wolą szamba

czytaj na str. 5

Kilimandżaro 
zdobyte

czytaj na str. 24



2 Co tydzień nr 37/885
10 września 2008 roku

Miasto JaworznoAktualności 

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 środowiskowaOpiekunka środowiskowa
NISKIE CZESNE

Opiekunka środowiskowa
NISKIE CZESNE

Opiekunka środowiskowa

o g ł o s z e n i e

1094/d/08

P o D 	 P A T R o n T e M 	 C o 	 T Y D z i e Ń 	 i 	 C T V 	 J A W o R z n o

W minionym tygodniu 
w Długoszynie doszło 
do karygodnego aktu 
wandalizmu. Chuligani, 
jako obiekt do wyładowania 
swojej agresji, wybrali dom 
sąsiadujący z przystankiem 
PKM-u. Wybito trzy szyby, 
policji nie udało się jednak 
nikogo ująć. 

Mieszkańcy domu sąsiadującego 
z przystankiem Długoszyn-Dą-
browskiego zostali w nocy obudzeni 
trzaskiem tłuczonego szkła. – Prze-
rażona weszłam do jednego z po-
koi, na ziemi dostrzegłam kamień 
i kawałki szyb. W sumie wybito je 
w trzech pokojach. – opowiada roz-
trzęsiona mieszkanka. Na miejscu 
pojawił się patrol policji. – Policjanci 
spatrolowali teren wokół domu, zo-
stał również spisany protokół, jednak 
sprawców zdarzenia nie udało się 
ująć – tłumaczy Tomasz Obarski 
z KMP w Jaworznie.

Mieszkanka przyznaje, że to nie 
pierwszy tego typu chuligański wy-
bryk w tej okolicy. Przyczyną takie-
go stanu rzeczy, jest paradoksalnie, 
przystanek autobusowy, który stał się 
miejscowym „centrum rozrywki” dla 
lokalnej młodzieży.  

– Niemal codziennie wieczorem zbiera 
się tu grupa młodych ludzi, którzy czując 
się bezkarnie, spożywają alkohol i szydzą 
z przechodniów – komentuje kobieta. 

W napoje wysokoprocentowe 
zaopatrują się w pobliskim sklepie. 
Z relacji mieszkańców wynika, że takie 
przykre zdarzenia są tu notoryczne. – Na 
terenie swojej posesji znajdowałam już 
płonący kosz na śmieci, połamane znaki 
drogowe, niszczono także skrzynkę na 
listy. To jest nie do wytrzymania – słyszy-
my od mieszkanki Długoszyna. 

Koszty naprawy zniszczeń mieszkan-
ka będzie musiała pokryć sama. Policja 
nie jest w stanie patrolować codziennie 
tego terenu, ich obecność będzie jednak 
możliwa po każdorazowym zgłoszeniu 
w momencie naruszenia prawa. 

W Długoszynie panuje swoistego 
rodzaju zmowa milczenia. Podczas roz-
mów sąsiedzkich temat chuligaństwa 
przy przystanku pojawia się często, 
zdanie wszystkich jest zgodne: zacho-

wanie chuliganów jest nie do przyjęcia. 
Jednak, gdy przychodzi do publicznego 
wyrażenia swojej opinii, wszyscy milk-
ną. Mieszkańcy domu przy przystanku 
są przerażeni. 

Przystanek, na którym zbiera się 
młodzież już kilkakrotnie był dewa-
stowany, na chwilę obecną zamiast 
przeszklonych szyb wstawione są tam 
drewniane osłony. Tomasz Bachowski 
z Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
która odpowiedzialna jest za stan tech-
niczny przystanków, podkreśla, że moż-
liwe jest wprawdzie postawienie w tym 
miejscu samego słupka, bez zadaszenia, 
jednak na to mieszkańcy okolicznych 
domów muszą wyrazić zgodę i zwrócić 
się pisemnie do Wydziału Gospodarki 
Komunalnej wraz z podpisami.

Wyjściem z sytuacji może oka-
zać się również przesunięcie przy-
stanka 50 metrów dalej, na zatoczkę, 
która według mieszkanki doskonale 
sprawdziłaby się w roli nowego miej-
sca na postój autobusów. W tej spra-
wie wniosek powinien wpłynąć do 
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. 
– W piśmie powinien znaleźć się opis 
sytuacji, w jakiej znajduje się, zarówno 
wspomniana rodzina, jak i mieszkań-
cy okolicznych domów. Wniosek ten 

rozpatrzy komisja bezpieczeństwa ru-
chu drogowego – tłumaczy Sebastian 
Kuś, rzecznik MZDiM. Szanse więc 
są. Mieszkańcom Długoszyna pozo-
staje więc wykazać się solidarnością 
i zmienić dotychczasowe nawyki mło-
docianych chuliganów.

Komentarz:
W demokratycznym państwie 

XXI wieku żadnemu obywatelowi nie 
powinna dziać się krzywda. Historia 
z Długoszyna trochę smuci, bo miesz-
kańcom brakuje solidarności. Może 
teraz przyjdą te „lepsze czasy”?

 GaBriela szymaszKiewiCz, łuKasz GryGiel

Zaszczuty 
Długoszyn

Prace przy największej obecnie in-
westycji wchodzącego w skład Grupy 
Tauron Południowego Koncernu 
Energetycznego – budownie bloku 
460 MW w Elektrowni Łagisza – do-
biegają końca. 5 września na nowym 
bloku rozpalono palniki do prób 
technologicznych. Inwestycja zo-
stanie oddana do użytku pod koniec 
pierwszego kwartału 2009 roku.

W Będzinie rozpoczęły się rozruchy 
poszczególnych urządzeń i układów 
technologicznych bloku. Przekazanie 
jednostki do eksploatacji nastąpi 31 mar-
ca 2009 roku po 720-godzinnym ruchu 
próbnym. Blok będzie dysponował mocą 
460 MW. Inwestycja kosztuje około 
2 mld zł i jest finansowana ze środków 
własnych spółki, ze środków ekologicz-
nych oraz ze środków pochodzących 
z emisji obligacji. Blok Elektrowni Łagi-
sza będzie spalał rocznie około 1,2 mln 
ton węgla. Prace przy budowie trwają od 
stycznia 2006 roku.

– Po zakończeniu 
budowy bloku na 
Łagiszy, przyjdzie 
czas na nowe 
moce w Jaworznie 
– powiedział m.in. 
podczas piątkowej 
konferencji prezes 
PKE SA Jan Kurp

Próba ognia

Z uwagi na wysoką sprawność jed-
nostki – emisja CO2 do atmosfery będzie 
o 25 proc. Niższa niż w jednostkach wy-
twórczych, które obecnie pracują Elek-
trowni Łagisza. Jednocześnie, zarówno 

GRUPA TAURON jest podmiotem obejmującym swoim działaniem 17 
proc. powierzchni kraju i drugim pod względem wielkości producentem 
energii elektrycznej w Polsce oraz liderem pod względem sprzedaży energii 
zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych.

POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY SA, wchodzący w skład holdingu 
Tauron Polska Energia SA, jest drugim pod względem wielkości 
producentem energii w kraju (4952,7 Mwe, 2399,7 Mwt) – firma dysponuje 
14-proc. udziałem w krajowej mocy zainstalowanej elektrycznej i 16-proc. 
rynkiem produkcji ciepła w województwie śląskim. 

y

y

do SO2 jak i NOx, zapewniona zostanie 
emisja nie wyższa niż 200mg/Nm3, co 
odpowiada wymogom dyrektyw UE 
i jest zgodne z zapisami Traktatu Akce-
syjnego. (oiw)

Prezes PKE SA Jan Kurp, na pierwszym planie od prawej

Od 5 sierpnia Miejskim Przedsię-
biorstwem Gospodarki Komunalnej 
zarządza likwidator, Elżbieta Filipow-
ska. W czasie likwidacji muszą zostać 
zakończone bieżące interesy spółki, 
ściągnięte wierzytelności i wypełnio-
ne wszystkie zobowiązania spółki. 
Potrwa to nie krócej niż 6 miesięcy.

W ubiegłym roku władze miasta 
rozpoczęły proces zmian w zarządza-
niu gminnym zasobem komunalnym. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej okrojone z wielu zadań 
pozostało tylko zarządcą wspólnot 
mieszkaniowych. Budynki i nieru-
chomości gminne zostały przekazane 
pod zarząd nowej miejskiej spółce, 
Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości 
Komunalnych. Planowano połączenie 
MPGK i Jaworznickiego Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego, ale 
do tego nie doszło z powodu obciążeń 
MPGK-u, które przeszłoby na Towarzy-
stwo i spowodowało opóźnienie postę-
pów przy budowie mieszkań.

Ze względu na to, że MPGK zajmo-
wało się tylko komercyjną działalnością 
polegającą na zarządzaniu wspólnot 
mieszkaniowych i nie realizowało już 
zadań gminy, w czerwcu Rada Miejska 
postanowiła rozwiązać spółkę. Na po-
czątku sierpnia Zgromadzenie Wspól-
ników wybrało na likwidatora spółki 
Elżbietę Filipowską, która pracowała już 
jako zarządca przedsiębiorstw i syndyk 
i uczestniczyła przy likwidacji przedsię-
biorstw przez stan upadłości.

W tym momencie jej zadania będą 
nieco inne. – Przede wszystkim, zgodnie 
z literą prawa, powinnam przeprowadzić 
ściągnięcie wszystkich wierzytelności, wy-
pełnić wszystkie zobowiązania i upłynnić 
majątek spółki, a w pierwszej kolejności 
zakończyć bieżące interesy spółki. Tak 

w skrócie wygląda plan 
likwidacji – wyjaśniła Elż-
bieta Filipowska (na zdj.). 
Na razie likwidator nie 
podał szczegółów doty-
czących kondycji spółki 

przed zakończeniem jej działalności, ze 
względu na krótki okres jej zarządzania 
i prowadzone analizy.

Likwidatorka mówiła, że proces jest 
skomplikowany i trudny dla wszystkich, 
przede wszystkim dla pracowników 
spółki. W pewnym momencie likwida-
tor będzie musiał zakończyć działalność 
spółki, co oznacza również rozstanie się 
z jej pracownikami. – Weszłam w mo-
mencie, kiedy jest dalej kontynuowana 
działalność gospodarcza i pracownicy 
będą mi potrzebni. Ja częściowo będę się 
rozstawać z pracownikami, ale zgodnie 
z literą prawa. Nie przewiduję żadnych 
drastycznych, grupowych zwolnień. Tylko 
sukcesywnie, dlatego, że część pracowni-
ków będzie mi potrzebna do zakończenia 
całego procesu likwidacji – powiedziała 
Elżbieta Filipowska.

Jak zapewniła likwidatorka, wspól-
noty mieszkaniowe, które obecnie po-
zostają pod zarządem MPGK-u również 
będą musiały sukcesywnie znajdować 
nowych zarządców. Gdyby jednak 
nie udało się, przygotowany jest plan 
awaryjny, który zakłada przejście pod 
zarząd JTBS, który ma do tego odpo-
wiednie uprawnienia. – Traktujemy to 
jako taki element awaryjny – powiedział 
wiceprezydent Jacek Nowak. – Jeżeli oka-
załoby się, że jest kłopot z zamknięciem 
likwidacji, ponieważ któraś ze wspólnot 
mieszkaniowych nie miałaby zarządcy. 
Nie obserwujemy jakiegoś lawinowego 
zainteresowania przejmowania zarzą-
dzania wspólnot mieszkaniowych i to 
mnie martwi – dodał.  p.jamroz

Elżbieta Filipowska zakłada, że spółka będzie 
likwidowana ponad 6 miesięcy

MPGK się likwiduje

Przystanek w Długoszynie stał się miejscem spotkań niewyżytej 
młodzieży, która wieczorami dokucza mieszkańcom dzielnicy
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WSPÓLNOTY 
MIESZKANIOWE!
Chcesz obniżyć koszty administrowania?

Zadzwoń do nas!
Oferujemy wysoki standard – niskie koszty

zarządzania wspólnotami 
mieszkaniowymi.

Zarząd Budynków Sp. z o.o., 32-500 Chrzanów, ul. Sokoła 23,
tel./fax (032) 623 25 63  e-mail: biuro@zarzadbudynkow.pl

Gwarantujemy
uczciwość, rzetelność i profesjonalizm 

Zapewniamy jawność działania. 

ISO
9001:2000

1187/D/08
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W Szczakowej na pielgrzymów 
czekały rodziny i znajomi, a przed 
wejściem do kolegiaty św. Wojcie-
cha i św. Katarzyny witał witał ich 
ks. prałat Eugeniusz Cebulski. 
Do obrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej pielgrzymowały małe 
dzieci, młodzież oraz starsi.

Pielgrzymi wrócili z Częstochowy
W poniedziałek z pielgrzymkowego szlaku wróciła najstarsza jaworznicka piesza pielgrzymka z Jasnej Góry

Nie zabrakło jubi latów. Pani 
Zuzanna Biśta w tym roku piel-
grzymowała po raz 50., i tak wspo-

mi na swoje pie lg rz y mowa nie : 
– Pięćdzie s iąty raz prze sz łam 
pielgrzymim szlakiem z Jaworzna 
na Jasna Górę. Zaczęłam w wieku  
14 lat, z mamą i rodzeństwem. Piel-
grzymka jest wielkim publicznym 
wyznaniem wiary. W dawnych cza-
sach ludzie byli za to szykanowani, 

często pozbawiani pracy. Warunki 
tamtych pielgrzymek były spartań-
skie – nosiliśmy na plecach swój 

bagaż. Pielgrzymki liczyły około 
500 osób. Dzisiejsze pielgrzymo-
wanie jest łatwiejsze – mówi pani 
Zuzanna. – Samochód wozi baga-
że, to duża ulga, choć zmęczenie  
i  c ierpienie pozostaje to samo. 
Każda pielgrzymka jest inna, są 
inne przeżycia. Kto raz spróbował 

pielgrzymowania, w następnych 
latach idzie niezależnie od pogody, 
aby tylko zdrowie dopisało.

Pielgrzymkę po raz kolejny pro-
wadził ks. kanonik Stanisław Janicki, 
który pragnie osiągnąć wynik pani 

Zuzanny. W tym roku hasłem piel-
grzymki były słowa „Nauczycielu, co 
mam czynić”. mw

Przed wejściem do naszej kolegiaty pielgrzymów witał ks. prałat Eugeniusz Cebulski Pani Zuzanna Biśta w tym roku pielgrzymowała po raz 50.
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9 września 2008 roku o godzinie 9.09 
rozpoczęły się obchody VIII Świa-
towego Dnia FAS. W bieżącym roku  
z powodów organizacyjnych Lędziny, 
na konferencję poświęconą tej proble-
matyce, zapraszają 14 października 
– oczywiście o godzinie 9.09.

Dni FAS w naszym kraju obcho-
dzone są od 2001 roku. Organizato-
rami są stowarzyszenie Zastępczego 
Rodzicielstwa Oddział Śląski, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzi-
nach, Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Katowicach i Państwowa 
Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Warszawie. Patronat 
nad tegoroczną konferencją sprawuje 
Marszałek Województwa Śląskiego. 
Ponadto ważny jest fakt, że w bieżą-
cym roku obchody Dnia FAS będą 
miały miejsce również w Parlamencie 
Europejskim.

Dlaczego istotna jest taka właśnie 
data i pora rozpoczęcia konferencji? 
Bo w wielu krajach dzień 09.09 godzina 
9.09, to pora rozpoczynania obchodów 
Dnia FAS. Podstawowym celem tych 
obchodów i podejmowanych w związ-
ku z nimi działań jest przestrzeganie 
kobiet przed skutkami picia alkoholi 
podczas całej ciąży. Dlatego dziewiąt-
ka ma tutaj znacznie symboliczne, 
gdyż ciąża trwa 9 miesięcy i dla pra-
widłowego rozwoju dziecka ma to być  
9 miesięcy bez alkoholu.

W Lędzinach spotkają się gine-
kolodzy-położnicy, pediatrzy, ra-
diolodzy, seksuolodzy, psycholodzy, 
pedagodzy, nauczyciele i inni specja-
liści zajmujący się dzieckiem i jego 
rodziną. Ale jak zawsze równie ważni, 
a może nawet najważniejsi są rodzice 

Nie piję za jego zdrowie

adopcyjni i zastępczy, bo większość 
dzieci z FAS/FAE znajduje się pod ich 
opieką. Idea tegorocznej konferencji 

skupiać się będzie wokół problemów 
całej rodziny.

BarBara KomorowsKa-CzerwonKa

FAS jest to płodowy zespół alkoholowy wywołany 
spożywaniem alkoholu przez kobietę podczas ciąży.  
Nie jest chorobą dziedziczną. Wywołuje go tylko i wyłącznie 
spożywanie alkoholu przez ciężarną.

Natomiast FAE to płodowy efekt alkoholowy, efekt działania 
alkoholu na płód.

FAS/FAE to jednostki chorobowe w 100% możliwe do uniknięcia. 
Wystarczy tylko jeśli kobieta spodziewająca się dziecka powstrzyma 
się od picia alkoholu, nawet w minimalnej ilości.



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
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Miasto Jaworzno

Stowarzyszenie „SEMPER HOMO”, 
które prowadzi m.in. Domy Noclegowe 

dla Osób Bezdomnych 
składa serdeczne podziękowania 
za udzieloną pomoc i wsparcie:

Jolancie Senior
Dyrektor DPS w Jaworznie

Wojciechowi Sałudze
Posłowi na Sejm RP

Mariuszowi Rechulowi
Prezydentowi m. Jaworzna
Pawłowi Bańkowskiemu

Radnemu RM w Jaworznie

Serwis informacyjny

Numer zamknięto 9 września 2008 r.

Z notatnika policmajstra
opraC. jim

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300
1087/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
1086/d/08

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

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

1085/d/08

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

1085/d/08

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

1085/d/08

Wyrazy szczerego ubolewania
z powodu śmierci

śp. Ryszarda Tempki

Rodzinie zmarłego
składa

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert

1208/D/08

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

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

Informacja o imprezach
turystycznych organizowanych
przez Oddział PTTK w Jaworznie

 Komisja Turystyki Górskiej zaprasza
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 Turystyki Pieszej zaprasza
28.09.08 r. 44 Jesienny Zlot Turystów Pieszych – Rudawa. Cena: 23 zł, 25 zł, 

27 zł, 30 zł (do 19 września)

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

Góry, wyjście na Śnieżkę, Kowary, Karpacz, Wodospad Szklarki 
i Kameńczyka,- Szklarska Poręba, Bolków, Krzeszów. Cena: 380 
zł, 420 zł, 450 zł, 480 zł, 500 zł (zaliczka do 5 września)

23.10.08 r. wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na musical „Jekyll & 
Hyde”. Cena: 20 zł, 35 zł, 40 zł, 45 zł (do 14 października)

25-26.10.08 r. Zamek Książ, Szczawno Zdrój, Zamek Grodno, Wałbrzych, Świd-
nica, Pałac w Krzyżowej. Cena: 150 zł, 170 zł, 190 zł, 220 zł, (wpłata 
do 6 października)

IMPREZY DOTOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA JAWORZNA

2 września
Nieznany sprawca 
w przejściu podziemnym 
pod ul. Grunwaldzką 
pobił nietrzeźwego 
36-letniego mężczyznę. 
Sprawca następnie skradł 
pokrzywdzonemu telefon 
komórkowy marki „Sony 
Ericsson K800”, wartości 
około 300 złotych.

4 września
Wieczorem, na jednym 
z parkingów w dzielnicy 
Osiedle Stałe, nieznany 
sprawca dokonał wła-
mania do samochodu 
dostawczego „Renault 
Master” i skradł akumula-
tor. Właściciel straty osza-
cował na około 2.000 zł.

6 września
Około godz. 20.40, w dziel-
nicy Szczakowa, patrol 
policji podczas udzielania 
asysty dla kuratora sądo-
wego, zatrzymał 31-letnie-
go mężczyznę oraz 21-let-
nią kobietę, którzy w stanie 
nietrzeźwym (mężczyzna 
– 2,5 promila, matka – 0,5 
promila alkoholu) sprawo-
wali opiekę nad 4-miesięcz-
nym dzieckiem. Dziecko 
zostało umieszczone przez 
pogotowie ratunkowe 
w szpitalu miejskim, nato-
miast nierozsądni rodzice 
trafili do aresztu.

7 września
W jednym z lokali w centrum 
miasta nieznany sprawca 
skradł plecak z dowodem 
osobistym i innymi doku-
mentami na szkodę miesz-
kańca naszego miasta.

8 września
Jaworznicka policja 
została powiadomiona 
o pobiciu 50-letniego 

mieszkańca naszego mia-
sta. Policjanci ustalili, że 
pokrzywdzony 1 września, 
około godz. 21.00, został 
zaatakowany na jednej 
z ulic w dzielnicy Dąbrowa 
Narodowa przez 22-letnie-
go mężczyznę i jego brata. 
Mężczyzna przebywa 
na leczeniu w Szpitalu 
Miejskim w Jaworznie. 
W wyniku pobicia doznał 
poważnych obrażeń gło-
wy. W tej sprawie trwają 
policyjne czynności.

W środku nocy, na 
ul. Cegielnianej, policjanci 
sekcji prewencji zatrzymali 
dwóch 19-latków, którzy 
kilka minut wcześniej skra-
dli kołpaki oraz oderwali 
emblemat z logo samocho-
du marki „Seat Cordoba”. 
W toku czynności stróże 
prawa ustalili, iż zatrzyma-
ni sprawcy skradli również 
kołpaki i emblematy z kil-
ku innych zaparkowanych 
samochodów. Mężczyźni 
zostali umieszczeni w po-
licyjnym areszcie. Straty 
w toku ustalania.

3 września, 
około godz. 14.15, na 
ul. Dąbrowszczaków 
policjanci jaworznickiej 
drogówki zatrzymali 
71-letniego mężczyznę, 
który będąc w stanie 
nietrzeźwym (2,8 
promila) kierował 
samochodem marki 
„Polonez”.

5 września, 
około godz. 4.50, na ul. 
Wojska Polskiego patrol 
policji zatrzymał 39-let-
niego mężczyznę, który 
będąc w stanie nie-
trzeźwym (1, 6 promila) 
kierował rowerem.

Około godz. 1.40, na 
ul. Armii Krajowej pa-
trol policji zatrzymał 
26-letniego jaworz-
nianina, który kierując 
samochodem marki 

Plaga 
nietrzeźwych 

„Opel Vectra” znajdował 
się w stanie nietrzeź-
wym (1 promil).

6 września, 
około godz. 22.35, 
ul. Darwina patrol poli-
cji drogowej zatrzymał 
32-letniego mieszkańca 
Mysłowic, który kiero-
wał samochodem oso-
bowym marki „Volks-
wagen Golf ”, będąc 
w stanie nietrzeźwym 
(2, 6 promila).

Kilka minut po godz. 
22.00, na ul. Paderew-
skiego patrol policji 
zatrzymał 68-letniego 
mężczyznę, który 
kierował samochodem 
osobowym marki „Opel 
Astra”, będąc w stanie 
nietrzeźwym (2.5 pro-
mila).
Około godz. 2.00, na 

ul. Grunwaldzkiej poli-
cjanci sekcji prewencji 
zatrzymali 42-letniego 
mieszkańca Jaworzna, 
który będąc w stanie 
nietrzeźwym (1, 5 pro-
mila) kierował rowerem.

7 września, 
około godz. 1.30, na
ul. Ludowej patrol ruchu 
drogowego zatrzymał 
37-letniego mężczyznę, 
który kierując rowerem 
znajdował się w stanie 
nietrzeźwym (1, 4 pro-
mila).

8 września, 
około godz. 11.00, na 
ulicy Wygody patrol 
drogówki zatrzymał 
49-letniego mieszkańca 
Jaworzna, który jechał 
na rowerze będąc w sta-
nie nietrzeźwym (2, 3 
promila) .
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Miasto Jaworzno Nasze sprawy

Z konferencji prasowej prezydenta

Gościem konferencji prasowej był Józef Natonek

Na pusty plac po szybie Kościuszko, 
byłej KWK Jaworzno w centrum 
miasta, jest już wykonany plan za-
gospodarowania przestrzennego, 
teraz przyszedł czas na sprzedaż 
terenu inwestorom.

Komu Kościuszko
Urząd Miejski jeszcze w tym 

roku przeznaczy na sprzedaż te-
ren po szybie Kościuszko liczący  
8 hektarów. Przetarg będzie doty-
czył dwóch działek o powierzchni 
6 i 1,8 hektara. Większa działka jest 
przeznaczona na tereny usług ko-
mercyjnych i publicznych, jej cena to 
20 milionów złotych netto. Mniejsza 
nieruchomość częściowo jest zabu-
dowana, stoją tam 4 budynki, i rów-
nież będzie przeznaczona na funkcje 
komercyjne i publiczne. Cena tej 
działki jest zwolniona z podatku 
i wynosi 6 milionów złotych.

Miasto starało się o pozyskanie 
terenów po dawnej kopalni już od 
2004 roku, kiedy Kompania Węglo-
wa przekazała go Skarbowi Państwa. 

Dzięki decyzji wojewody, w 2006 
roku udało się kupić plac po Ko-
ściuszce za bardzo przystępną cenę 
– 282 tysięcy złotych. Od tego czasu 
trwały prace nad planem zagospoda-
rowania przestrzennego, który został 
uchwalony w maju tego roku.

Plan pozwala władzom miasta na 
wybranie tylko takich inwestorów, 
którzy będą chcieli wybudować tutaj 
budynki zgodne z potrzebami cen-
trum miasta, jednocześnie zostawia 
im duża swobodę działania. Plan 
określa parametry budynków, któ-
re tu staną, minimalną ilość miejsc 
parkingowych, pozostawia tez pe-
wien obszar wolnej przestrzeni, do 
zagospodarowania na skwery i place. 
Inwestor ma wolną rękę, co do funk-
cji, formy i kształtu budynków, ale 
niemożliwe będzie na przykład posta-
wienie kolejnego wielkogabarytowego 
supermarketu. Jest to teren w centrum 
miasta, przy głównej drodze i, jak 
mówi prezydent Paweł Silbert, ma się 
stać przyszłą wizytówka miasta.

Bank nieruchomości 
komercyjnych

Z inicjatywy Wydziału Rozwo-
ju i Polityki Gospodarczej Urzędu 
Miejskiego na miejskiej stronie in-
ternetowej powstanie niedługo za-
kładka pod tytułem Bank Nierucho-
mości Komercyjnych. Za jego po-
średnictwem osoby, które na terenie 
Jaworzna posiadają nieruchomości 
(lokale użytkowe, hale produkcyjne, 

tereny, budynki) przeznaczone do 
prowadzenia działalności gospodar-
czej, będą miały szansę bezpłatnej 
promocji. Jednocześnie inwestorzy 
zainteresowaniem prowadzeniem 
działalności na terenie Jaworzna 
będą mieli okazję szybkiego odnale-
zienia interesującej ich oferty.

Warunkiem umieszczenia ofer-
ty w banku jest przeznaczenie 
nieruchomości na dzia ła lność 
gospodarczą i złożenie odpowied-
niego wniosku w Wydziale Rozwoju 
i Polityki Gospodarczej na Placu 
Górników 5.

Specjalistyczne przedszkole 
już działa

W Przedszkolu Miejskim nr 24, 
na Łubowcu ruszył oddział specjalny 
dla dzieci niewidzących i słabowi-
dzących oraz niesłyszących i niedo-
słyszących. To pierwsza tego typu 
inicjatywa w naszym mieście i jedna 
z pierwszych w regionie. Dzieci od 
najmłodszych lat uczą się tutaj radzić 
sobie w otaczającym świecie mimo 

problemów jakich przysparzają im 
wady wzroku, czy słuchu. Ta cenna 
inicjatywa zapoczątkowana została 
przez dyrektorkę przedszkola, Ewę 
Duszyk.

W nowym oddziale jest obecnie 
ośmioro dzieci, w wieku od 2,5 do  
6 lat. Troje z nich pochodzi z Jaworz-
na, pozostałe są z Sosnowca, Alwerni 
i Dąbrowy Górniczej.

Miasto wyłożyło 200 tysięcy 
złotych, aby przystosować budynek 
przedszkola do potrzeb dzieci, któ-
re będą do niego chodzić. W czasie 
wakacji wymienione zostały okna, 
położone płytki, zrobiono podjazdy 
i nowy chodnik, poprawiono schody 
i zamontowano barierki. Zmoder-
nizowane zostały także sanitariaty 
i łazienki, tak by przystosować je do 
potrzeb dzieci niepełnosprawnych. 
Dodatkowo w przedszkolu zamon-
towane zostało specjalistyczne, 
żółtozielone oznakowanie, a przed 
wejściem ostrzegawcza taśma z wy-
pustkami dla dzieci niewidzących 
i niedowidzących. Jeszcze przed 
rozpoczęciem roku zmodernizowany 
i dostosowany do potrzeb dzieci nie-
dowidzących został także plac zabaw 
przy przedszkolu.

Oprócz zajęć przedszkolnych 
dzieci otoczone są opieką specjali-
stów od orientacji w przestrzeni, sur-
dopedagogów (dzieci słabo słyszące), 
tyflopedagogów (dzieci słabo widzą-
ce), logopedów i psychologa.

p.jamroz

Przetarg  
na Kościuszkę

Promocja MPWiK-u na kanalizację

Wodę wypływającą spod 
kostki brukowej mieszkańcy 
bloku Piłsudskiego 54 
zauważyli już miesiąc 
temu. Jednak pracownicy 
wodociągów dopiero  
w ubiegłym tygodniu 
usunęli awarię, bo były 
trudności techniczne.

W rozmowie z mieszkańcami 
bloku przy ulicy Piłsudskiego 54 na 
Podłężu ustaliliśmy, że wyciek wody 
spod kostki brukowej na drodze 
dojazdowej do Szkoły Podstawowej  
nr 7 zauważyli i zgłosili do wodo-
ciągów już w sierpniu. Na miejscu 
pojawili się specjaliści Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji, ale nie zajęli się usunię-
ciem awarii. – Zastaliśmy praktycz-
nie niewielkie, śladowe znaki wody 
na kostce brukowej, na podjeździe 
do szkoły, które niejednoznacznie 
świadczyły o tym, że jest to wyciek 
z rurociągu – wyjaśnia Sławomir 
Grucel, rzecznik MPWiK-u. – Do-
datkowym utrudnieniem było to, że 

Po miesiącu MPWiK usunął awarię na Podłężu

Trudności techniczne MPWiK-u

te śladowe znaki wody były w okolicy 
pięciu metrów od rurociągu, który 
biegnie wprost do szkoły. Użyliśmy 
specjalistycznego sprzętu, który 
ma dokładnie namierzyć miejsce 
pęknięcia, natomiast on tak samo 
jednoznacznie nie wskazał, że jest to 
pęknięcie w tym czy innym miejscu. 
Dlatego postanowiliśmy zostawić tę 
sytuację do obserwacji.

Na miejscu awarii pojawiliśmy 
się w czwartek, 4 września. Dokład-

nie było widać, że woda wypływa 
i skąd wypływa. Na ulicy utworzył 
się powoli płynący strumyk. Po 
naszej rozmowie z przedstawicie-
lem wodociągów, następnego dni 
na miejscu pojawiła się ekipa re-
montowa. Awaria została usunięta  
w piątek, 5 września, w ciągu kilku 
godzin. Koszty wody, która wypły-
nęła z uszkodzonej rury pokryje 
MPWiK.

p.jamróz

MPWiK usunął awarię dopiero wtedy, gdy zaczął płynąć 
pokaźny strumień

Jak się okazuje, nie wszyscy mieszkań-
cy terenów, na których funkcjonuje już 
sieć kanalizacyjna chcą z niej korzy-
stać. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji chce ich zachęcić 
promocyjną ceną przyłączenia.

A mieszkańcy 
wolą szamba

Na terenie miasta do tej pory 
istnieje 200 kilometrów sieci kana-
lizacyjnej. MPWiK prowadzi prace 
w celu skanalizowania całego Ja-
worzna. Ostatnia inwestycja w tym 
zakresie prowadzona była w Jele-
niu. 250 mieszkańców ulic Lipinka 
i Koniówki ma możliwość podłą-
czenia się do kanalizacji. Podobne 
inwestycje będą miały sens dopiero 
wtedy, gdy mieszkańcy dzielnic, w 
których MPWiK wykonał kanali-
zację będą wykonywali przyłącza. 
Są ulice, na których wybudowana 
kanalizacja jest wykorzystywana 
w niewielkim procencie, co często 
nie przynosi nawet zwrotu ponie-
sionych na tę inwestycję kosztów. 
Dlatego wodociągi przygotowały 

promocję. – Zainteresowanie jest 
nieduże, dlatego wychodzimy z taką 
akcją, ażeby promować podłączenie 
się do kanalizacji. Jest to obowiązek 
ustawowy, ale chcemy również po-
kazać, że warto podłączyć się, mając 

Ścieki do oczyszczalni w Jeleniu Dębie albo wprost do rzeki, lub w grunt

na względzie efekt ekologiczny i fi-
nansowy dla samej rodziny. Mamy 
nadzieję, że ta akcja spowoduje 
większą ilość wniosków, jakie do 
tej pory wpływają – wyjaśnił Józef 
Natonek.

Prezes wodociągów, zapytany 
o przyczyny takiego stanu rzeczy 
powiedział, że przypuszczalnie nie 
wszyscy mieszkańcy korzystający 
z tradycyjnych szamb pozbywają 
się nieczystości w sposób zgodny 
z prawem. – Ja przypuszczam, że 
to wynika przede wszystkim z tego, 
że szamba, w których składuje się 
nieczystości, czyli bezodpływowe po-
jemniki, nie zawsze takie są. W tym 
momencie ilość wody, jaką mieszka-
niec zużywa nie jest w tej samej ilo-

ści wypompowywana z tego szamba 
– powiedział prezes MPWiK.

Akcja nosi nazwę „Zapłać mniej 
za kanalizację”. Trwać będzie przez 
6 miesięcy. Osoby, które w tym cza-
sie złożą wniosek o przyłączenie do 

kanalizacji, będą zwolnione z opłat 
administracyjnych, które do tej pory 
były pobierane przez MPWiK. Cho-
dzi przede wszystkim o niepobieranie 
opłat z tytułu uzgodnienia dokumen-
tacji technicznej projektu przyłącza 
kanalizacyjnego (45,40 zł) oraz nie 
pobieranie opłat za odbiór przyłącza 
kanalizacyjnego (112,10 zł). Łącznie 
to kwota sięgająca 157,50 zł.

Promocja skierowana jest do 
mieszkańców, jednostek gospodar-
czych, przedsiębiorców i instytucji, 
które mają techniczną możliwość 
podłączenie się do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej i do tej pory tego nie 
zrobiły. Czy odniesie ona oczekiwany 
skutek okaże się niebawem.

p.jamroz
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PRODUCENT 
SIATKI 

OGRODZENIOWEJ 
OFERUJE:

-	 siatka	ogrodzeniowa	
(ocynkowana,	powlekana)

-	 drut	naciągowy,		
kolczasty

-	 słupki	ogrodzeniowe
-	 naciągi

„MARCO”
Jaworzno	ul.	Dąbrowska	80

tel. 752-95-58, 
600-527-802

1259/d/08

NOWE TERENY INWESTYCYJNE W JAWORZNIE

Polityka inwestycyjna miasta zmierza do kompleksowego 
przygotowania terenów inwestycyjnych. Uzbrajane pola posiadają 
aktualny plan zagospodarowania przestrzennego oraz możliwość 

podłączenia do niezbędnych mediów.
W Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej „Węzeł Jeleń” inwestorom 
udostępniono 42 ha uzbrojonych terenów. Swoją inwestycję zakończyła 
już firma PERI Polska Sp. z o.o., w trakcie realizacji swojego projektu jest 
m. in.: Euroterminal S.A. budująca centrum logistyczne dla firmy Milit-
zer & Münch Polska Sp. z o.o. Na obszarze ok. 17 ha CTP Invest planuje 
utworzenie Parku Technologicznego. 
Do zagospodarowania przy autostradzie A4 (w Jaworznickim Parku Prze-
mysłowym) pozostało 9 ha, które gmina zamierza wkrótce udostępnić  
w drodze rokowań.
Jeszcze w tym roku ogłoszone zostaną przetargi na sprzedaż:
- dwóch działek – ok. 6 i 1,8 ha w ścisłym centrum miasta na realizację 
inwestycji o charakterze usług centrotwórczych (usługi o znaczeniu ogól-
nomiejskim, handel, mieszkania). To propozycja dla inwestorów zaintere-
sowanych budową nowego centrum Jaworzna na miarę XXI wieku;
- czterech działek – po ok. 0,5 ha w strefie przemysłowej przy ul. Darwina 
(obiekty produkcyjne, składy, magazyny, usługi).
Realizujemy projekt „Gospodarcza Brama Śląska” współfinansowany  
z funduszy strukturalnych. Uzbroimy i zaktywizujemy blisko 200 ha pod 
inwestycje. Tereny dostępne będą za około dwa lata. 
Oferta inwestycyjna dostępna na stronie www.jaworzno.pl
Kontakt: 

Urząd Miejski w Jaworznie 
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej 
Referat Polityki Gospodarczej i Obsługi Inwestorów
Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno
tel. 0048 32 61 81 712,  0048 32 61 81 713, fax. 0048 32 61 81 724
e-mail: rg@um.jaworzno.pl

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
OGŁASZA NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA:

PODINSPEKTORA
W REFERACIE CONTROLLINGU

WYDZIAŁU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I AUDYTU
MŁODSZEGO REFERENTA 

W REFERACIE USŁUG I NADZORU KOMUNALNEGO
WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

REFERENTA
W REFERACIE LOKALOWYM

WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
REFERENTA

W REFERACIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WYDZIAŁU URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

(umowa na zastępstwo)
W URZĘDZIE MIEJSKIM W JAWORZNIE

Informacje dot. wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do ubiega-
nia się o oferowane stanowisko dostępne są na stronie internetowej  
www.bip.jaworzno.pl w zakładce „Oferty pracy” oraz na tablicy 
ogłoszeń Wydziału Organizacyjnego i Kadr w Urzędzie Miejskim  
w Jaworznie ul. Grunwaldzka 33.

1259/d/08

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVI/761/2006 
Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 sierpnia 2006 r. za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Ciężkowice” w Jaworznie obejmującego obszar jak na 
załączniku graficznym, wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko, w dniach od 17 września 2008 r. do  
15 października 2008 r. w siedzibie Wydziału Urbanistyki  
i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grun-
waldzka 52, pokój nr 42 w godz. od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  

8 października 2008 r. (środa) w Szkole Podstawowej  
Nr 18 w Ciężkowicach, Jaworzno ul. ks. Andrzeja Mrocz-
ka 53c, o godz. 16:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi.
Uwagi  należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta 
Jaworzna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 30 października 2008 r.

Prezydent Miasta Jaworzna
           /-/ Paweł Silbert

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Ciężkowice” w Jaworznie

1259/d/08

od 10 września do 1 października 2008 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, będzie wywie-
szony wykaz obejmujący nieruchomości gminne przeznaczone do 
wydzierżawienia, położone przy:

– ul. Cegielnianej - pod ogród przydomowy,
– w rejonie łącznika ul. Armii Krajowej i ul. Długoszyńskiej – pod  

3 istniejące garaże typu „blaszaki”,
– ul Stojałowskiego - pod istniejącą reklamę,
– ul. Tetmajera - pod ogród przydomowy,
– ul. Fornalskiej - pod uprawy rolne,
– ul. Paderewskiego (przy Cmentarzu „Pechnik”) – pod sprzedaż zniczy 

i kwiatów,
– ul. Obr. Poczty Gdańskiej - pod  uprawy rolne,
– ul. Upadowej - pod ogród przydomowy,
– ul. Jesiennej - pod uprawy rolne,
– ul. Szczakowskiej - pod  ogród  przydomowy i pomieszczenie go-

spodarcze,
– ul. Szczakowskiej - pod ogród  przydomowy,
– ul. Katowickiej - pod ogród przydomowy.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
INFORMUJE

Reklama w telewizji CTv Jaworzno
już od 300 zł netto tel. 751 91 30

Ogłoszenie własne

Firma Produkcyjno–Montażowa 
zatrudni pracowników:

montaże, produkcja, praca lekka siedząca. 
Nie wymagane kwalifikacje. 

Tel. 032/ 615 12 65, 0 793 425 793.

Mile widziani absolwenci szkół.
1267/d/08

„Nie przepłacaj – przesiądź się!” to 
hasło kampanii promocyjnej Przed-
siębiorstwa Komunikacji Miejskiej 
sp. z o.o. w Jaworznie, która rozpo-
czyna się 10 września. 

Jest ona związana z projektem wpro-
wadzonej trzy miesiące temu, a aktu-
alnie zbierającej plony Elektronicznej 
Portmonetki. Ostatnie miesiące poka-
zują bowiem, że Elektroniczna Portmo-
netka cieszy się coraz większym uzna-
niem pasażerów, o czym świadczy stale 
powiększająca się liczba użytkowników. 
Ma to niewątpliwie związek z podwyż-
ką cen przejazdów u prywatnych prze-
woźników na terenie naszego miasta. 
W większości minibusów za przejazd 
zapłacić musimy 1,50 zł, podczas gdy 
cena biletu (w Elektronicznej Portmo-
netce) jest o 20 groszy niższa.  

Faktem jest, iż podróżowanie 
komunikacją miejską stało się w tej 
chwili najtańszym rozwiązaniem dla 
jaworznian*, dlatego PKM Jaworzno 
sp. z o.o. chce powiadomić o tym 
tych, którzy wiedzy tej jeszcze nie 
posiadają. 

Oprócz promocji projektu kam-
pania ma na celu przypomnienie  
aktualnym i przyszłym pasażerom, 
iż PKM Jaworzno sp. z o.o. czyni 
wszelkie starania, by zapewnić im 
jak najkorzystniejsze warunki po-
dróżowania. 

Przedsiębiorstwo pragnie, by 
główną rolę w kampanii promocyjnej 
odegrali sami zainteresowani, a za-
tem pasażerowie. 

Wszystkich jaworznian zaprasza-
my do wzięcia udziału w konkursie,  
w którym na zwycięzcę czeka wyjąt-
kowo atrakcyjna nagroda – niespo-
dzianka! Ale to nie koniec nagród – na 
wyróżnionych czekają doładowania 
Elektronicznej Portmonetki w wyso-
kości 50 i 30 złotych! Wystarczy odro-
bina kreatywności, mile widziane są 
też umiejętności plastyczne. 

Zadaniem uczestników jest bo-
wiem stworzenie plakatu, promują-
cego komunikację miejską z przycią-
gającym uwagę sloganem, ze zwróce-
niem uwagi na oferowaną najniższą* 
cenę przejazdu. 

Na prace, które składać można 
w siedzibie Spółki (ul. Krakowska 
9), jak i autobusowych skrzynkach, 
czekamy do końca miesiąca (wtorek, 
30 września). 

Zwycięski plakat (wraz z nazwi-
skiem autora) zawiśnie w miejskich 
autobusach, pojawi się także na stro-
nie internetowej przedsiębiorstwa.

Szczegółowy regulamin konkursu 
dostępny jest na stronie internetowej 
PKM Jaworzno sp. z o.o. pod adresem 
www.pkm.jaworzno.pl

* na terenie miasta, z wyjątkiem 
nielicznych prywatnych przewoź-
ników

(iw)

Nie przepłacaj – przesiądź się
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MECHANIKA POJAZDOWA NAPRAWA AGD NAPRAWA RTV REMONTOWO-BUDOWLANE LPG INNE USŁUGI

178/06

WULKANIZACJA – sprzedaż opon
komputerowe wyważanie kół Łubowiec

ul. Czwartaków 4 (koło Cmentarza)
czynne pn- pt 8.00 – 17.00, sob.9.00 – 13.00

tel.032/752 98 17

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

1176/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

1174/d/08

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

1162/d/08

www.tynkowanie.com.pl

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

1171/d/08

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

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

1166/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 

1165/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”
1164/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
1181/d/08

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.
Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305
1173/d/08

Kup
on

rab
ato

wy

5%

1163/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

1167/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

1161/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

1180/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

1182/d/08

1178/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

1159/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

1183/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
1179/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
1168/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. 0 696 545 772
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

1175/d/08

1172/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
1170/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

1207/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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Reklama w telewizji CTv Jaworzno
już od 300 zł netto tel. 751 91 30

Ogłoszenie własne

Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”
zaprasza	na	kursy	prawa	

jazdy	
29.09.	i	20.10.08.	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

1100/d/08

1112/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

1092/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

1113/d/08

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

PROGRESS
Centrum 

edukacyjne

www.progress-ce.edu.pl

Szkoła języków obcych
BIURO TŁUMACZEŃ
UL. MICKIEWICZA 1,

tel. 032 616 37 37

EDUKACJA

1111/d/08

1109/d/08

1194/D/08

P.P.h.U. NIrO-TECh
Producent wyrobów ze stali nierdzewnej

Ul. Jagiellońska 1 43-602 Jaworzno
tel. 032/616-49-23 lub 11; Fax: 032/616-49-24

e-mail. nirotech@nirotech.pl

zatrudni: – Doradca techniczno-handlowy
Wymagania:

1. znajomość języka rosyjskiego
2. znajomość branży metalowej
3. prawo jazdy kat. B

MGSM w Jaworznie
ul. Granitowa 4

ogłasza przetarg ofertowy na:

1. wykonanie zgodnie z art. 62 pkt 2 Prawa Budowlanego okresowej 
5-letniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania, 
estetyki 43 budynków (1070 mieszkań) o łącznej powierzchni użyt-
kowej 58.990,9 m2.

2. Wykonanie zaplecza technicznego MGSM zgodnie z zatwierdzonym 
do realizacji projektem technicznym.

3. Wymianę istniejących skrzynek pocztowych na nowe zgodne z obowią-
zującymi przepisami w tym zakresie w budynkach Złota 1,4; Granitowa 
1, 3, 5, 7; Diamentowa 4, 10; Granitowa 8; Piekarska 12; Tęczowa 6 kl. b.
– Wadium dla poz nr 2 – 1500 zł, dla poz. nr 3 – 400 zł.
– Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg na...” z za-

łączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w terminie do 
24.09.2008 r. w siedzibie Sp-ni (pok nr 10). Materiały przetargowe 
oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Sp-ni, tel. 0 32 751 
16 78; 751 01 86 wew. 23, 29.

4. O wynikach przetargu zainteresowani zostaną powiadomieni 
pisemnie.

1237/d/08

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Kancela-
ria Komornika w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14 w sprawie 
o sygn. akt KM 113/08 na podst. art. 955 § 1 kpc podaje do publicznej 
wiadomości, że w dniu 

7 października 2008 r. o godz. 10.00

w Sądzie Rejonowym w Jaworznie Wydział I Cywilny, ul. Inwalidów Wo-
jennych 14 sala nr 4 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

nieruchomości opisanej jako lokal nr 54 w budynku mieszkalnym przy 
ul. Glinianej 6 w Jaworznie o pow. użytkowej 45,8 m2 wraz z przynależną 
piwnicą oraz balkonem posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie 
Rejonowym w Jaworznie nr KW 21392.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 125 800,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi: 94 350,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce 
albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według 
prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wy-
płaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu 
o utracie rękojmi, w wysokości 10% ceny oszacowania prawa  najpóź-
niej do chwili otwarcia licytacji. Nieruchomość można oglądać przez 
okres 14 dni poprzedzających licytację w porozumieniu z Komornikiem, 
a akta postępowania egzekucyjnego, w tym operat szacunkowy moż-
na przeglądać w Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Wydział I Cywilny, 
ul. Inwalidów Wojennych 14.

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

1238/d/08

1238/d/08

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Kancela-
ria Komornika w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14 w sprawie 
o sygn. akt KM 2162/06 na podst. art. 955 § 1 kpc podaje do publicznej 
wiadomości, że w dniu 

9 października 2008 r. o godz. 9.00

w Sądzie Rejonowym w Jaworznie Wydział I Cywilny, ul. Inwalidów Wo-
jennych 14 sala nr 5 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

opisanej jako lokal nr 28 w budynku mieszkalnym przy ul. Katowicka 6 A 
w Jaworznie o pow. użytkowej 34,70 m2 posiadającej urządzoną księgę 
wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jaworznie nr KW 23772.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 86 503,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi: 64 877,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce 
albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według 
prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wy-
płaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu 
o utracie rękojmi, w wysokości 10% ceny oszacowania prawa  najpóź-
niej do chwili otwarcia licytacji. Nieruchomość można oglądać przez 
okres 14 dni poprzedzających licytację w porozumieniu z Komornikiem, 
a akta postępowania egzekucyjnego, w tym operat szacunkowy moż-
na przeglądać w Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Wydział I Cywilny, 
ul. Inwalidów Wojennych 14.
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (032) 752 52 88

od 10 września do 2 października 2008 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, będzie wywieszony wykaz 
obejmujący niezabudowaną nieruchomość Skarbu Państwa, położoną 
przy ulicy Niemcewicza oznaczoną jako działka nr 69/30 o pow. 15576 m2  
w obrębie 276 miasta Jaworzna – przeznaczoną do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego.

1259/d/08

PrEZyDENT MIASTA JAWOrZNA
INFOrMUJE

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu 
BANKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH.

To oferta skierowana do osób posiadających nieruchomości (tereny, bu-
dynki, hale produkcyjne, lokale użytkowe) na terenie Jaworzna, przezna-
czone do prowadzenia działalności gospodarczej.
Każdy właściciel, zarówno osoby fizyczne jak i firmy będą mogli skorzystać 
nieodpłatnie z tej formy promocji.
Bank służyć ma przedsiębiorcom i inwestorom, którzy w Jaworznie chcą 
prowadzić działalność gospodarczą i poszukują nieruchomości. 
Warunkiem umieszczenia oferty w bazie jest przeznaczenie nieruchomości 
na działalność gospodarczą oraz złożenie wniosku z opisem nieruchomo-
ści w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ja-
worznie, przy Placu Górników 5. Umieszczenie oferty w banku nie stanowi 
pośrednictwa w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Regulamin wraz z wnioskiem dostępny jest w Referacie Polityki Gospo-
darczej i Obsługi Inwestorów Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie, przy placu Górników 5, pok. 213, 233; 
tel. 032 61 81 712 lub 032 61 81 713; e-mail: rg@um.jaworzno.pl. 

1259/d/08

Bank Nieruchomości Komercyjnych

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z póź. zm.) w związku z art. 
61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administra-
cyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

zawiadamiam,

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa nowego przebiegu ul. Św. Wojciecha w Jaworznie w rejonie 
rezerwatu sasanki – Obwodnica Północna”,
przewidzianej do realizacji na działkach:

obręb 1024:
zajęcia stałe: działki nr 140/3, 141/1, 142/7, 143/1, 143/2, 143/3, 144/1, 
150/1, 151,
zajęcia czasowe: działka nr 140/4;

obręb 100:
zajęcia stałe: działki nr 1/3, 8/4, 8/6, 41/1, 42/1, 43/1, 44/1, 45, 55/3, 76/1, 
94/2, 94/5, 94/7, 95/2; 
zajęcia czasowe: działki nr 78, 79, 55/4, 94/8;

obręb 1022:
zajęcia czasowe: działki nr 1/5, 2, 193, 195/1.
 
W związku z powyższym informuję, że zainteresowani mieszkańcy mogą się 
zapoznać z aktami sprawy i z treścią wydanej decyzji pozwolenia na budowę 
w Wydziale Urbanistyki  i Architektury Referat Budownictwa Urzędu Miej-
skiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 52, pokój nr 32 w godzinach  urzę-
dowania w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Prezydent Miasta Jaworzna
    /-/ Paweł Silbert

1259/d/08

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 8 września 2008 r.
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Dla koneserów
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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 nr tel. 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

Niesamowicie pokręcony dąb

Narożnik Jaworzna

Dziecięce pomysły

Świerczyna

To był wakacyjny wieczór. Kiedy  
Jacek B. (13 l.) z kolegą postanowił 
spędzić noc w namiocie przed domem, 
nikt nie spodziewał się dramatycz-
nych wydarzeń. Namiot jak namiot, 
ogród taki jak wiele innych. Wakacje, 
ciepło, nie trzeba wstawać do szkoły. 
Rodzice obu chłopaków wyrazili zgo-
dę, ale ta noc okazała się dla nich jedną 
z najtrudniejszych w życiu. 

Obaj chłopcy cieszyli się z tego, że 
mogą spać w namiocie. To miała być 
wakacyjna przygoda. Przygotowywa-
li sobie materace, śpiwory, poduszki. 
Jeden z nich zauważył, że wokół jest 
mnóstwo mrówek, które wchodziły 
do środka. Postanowili zwalczyć je 
denaturatem. Polali trawę łatwopalną 
cieczą i w ten sposób chcieli wypalić 
nieproszonych gości. Palącą się trawę 
zadeptywali butami, ale denaturat nie 
chciał się palić. Jeden z nich przyniósł 
benzynę. Obaj myśleli, że nic im nie 
grozi. Iskry jednak pozostały. Tego 
obaj nie wiedzieli i kiedy Jacek zapalił 
zapałkę, nawet nie zdążył jej przyłożyć 
do trawy. Doszło do wybuchu. Ogień 
buchnął z całą siłą i podpalił obu 
chłopców. Kolega Jacka przewrócił się 
przez sznurki postawionego namiotu. 
Upadł tak, że od razu ciałem stłumił 
ogień. Jacek jednak stanął w ogniu  
i pobiegł do domu. 

Jacek wbiegł na piętro domu. – To był 
szok! Mój syn stał w progu jak żywa po-
chodnia i resztkami sił wpadł do łazienki. 
Tam z mężem zaczęliśmy go gasić. Paliło 
się na nim całe ubranie a ogień sięgał już 
głowy – wspomina Jadwiga B. 

Natychmiast rodzice wezwali pogo-
towie. Lekarz udzielił Jackowi pierwszej 
pomocy. Podano dożylne zastrzyki. Za-
padła decyzja, że Jacek musi natychmiast 
być przewieziony do szpitala w Siemia-
nowicach Śląskich. Tam lekarze orzekli, 
że chłopak ma spalone prawie 20% ciała. 
Najbardziej spalone miejsca to brzuch 

i prawa noga. – Śniło mi się to po nocach. 
Strasznie mnie wszystko bolało. Teraz już 
jest lepiej, bo przychodzi do mnie rehabi-
litantka – zwierza się Jacek. 

– To był taki normalny, żywy chło-
pak. Nie sprawiał nam większych kło-
potów. Takie „żywe srebro”, pomagał 
mi w domu przy różnych pracach, lubił 
przebywać w gronie kolegów – opo-
wiada Antoni B. ojciec chłopca.30 lat 
przepracował w Polskich Kolejach 
Państwowych. W pewnym momencie 
nie wytrzymało zdrowie. Dziś ma 600 
złotych renty i marne szanse na przy-
zwoite pieniądze. Jest schorowanym 
człowiekiem, który boi się o jutro. Naj-
pierw dostał rentę na rok, potem mu 
ją przedłużono, ale nie wiadomo, co 
będzie dalej. Być może któryś orzecznik 
stwierdzi, że jest zdrowy. – Boję się, co 
będzie dalej. Ten wypadek to straszne 
przeżycie. Mamy jeszcze jednego syna, 
ale nie wiem, co by się stało gdyby Jacek 
nie zdążył wybiec na górę – opowiada 
zmęczonym głosem. Rodzice nieśmiało 
przyznają, że ten wypadek pociąga za 
sobą ogromne koszty. Jacek przeszedł 
kilka operacji przeszczepu skóry. Nie 
wiadomo czy nie będzie konieczna jesz-
cze jedna. Lekarstwa, maści, bandaże, 
dojazd – niekończąca się lista wydat-
ków. – Dla nas najważniejsze jest życie 
dziecka. Jadwiga B. też się boi o przy-
szłość. Pracuję w jednej z firm, w której 
zapowiadają się raczej niekorzystne 
zmiany, redukcje etatów. Jest jednak 
wdzięczna firmie, bo ta wsparła ją fi-
nansowo po tym tragicznym wypadku. 
Koszty i potrzeby są ogromne. Rodzice 
na leczenie syna zaciągnęli kredyt. 

Nie wiadomo, w jakim terminie 
Jacek zasiądzie znowu w szkolnej 
ławce. Lekcje wf-u już nigdy nie będą 
takie same. Spalona noga nie chce się 
wyprostować mimo ćwiczeń i rehabi-
litacji. Przykurcz sprawia, że chłopak 
kuśtyka. 

Najprawdopodobniej przed nim ko-
lejny przeszczep skóry. Ta na brzuchu 
powoli się goi. – Chirurg nie podjął jesz-
cze ostatecznej decyzji co do ewentualnej 
operacji, dlatego nie wiemy, czy Jacek do-
łączy do kolegów, czy nie – mówi mama 
chłopca. Konsekwencje wypalania 
mrówek będą dłuższe. Trwa to już pół 
roku, ale rodzice żyją nadzieją, że Jacek 
dojdzie do pełnego zdrowia. 

Matka nie chciała się zgodzić, aby 
Jacek spał w namiocie, uprosił ją jednak. 
Chłopcy chcieli tam spędzić trzy noce, 
ale ostatecznie miała być jedna. – Bałam 
się, że chłopcy będą broili, a tu taka trage-
dia – wspomina. Kiedy chłopaka prze-
wieziono do Siemianowic na oddziale 
było wielu młodych pacjentów. Różne 
przyczyny, zdarzenia, powody. Sprawcą 
ludzkich dramatów zawsze jednak był 
ogień. – Spotkałam tam pewną kobietę, 
której syn nie przeżył operacji przeszcze-
pu skóry. Miał podobne poparzenia, co 
Jacek. Wspierałyśmy się nawzajem. Dla 
jej dziecka jednak nie było ratunku – opo-
wiada. – To był wakacyjny pech połączo-
ny z brakiem uwagi i lekkomyślnością. 

Kiedy słucha się tej opowieści ma 
się wrażenie, że to scenariusz jakiegoś 
filmu science-fiction. Namiot, mrówki, 
beztroska, wakacje, a tutaj taki przy-
padek. Zastanawiając się na tym, przy-
pomina się wyświechtane „przypadki 
chodzą po ludziach”, ale powstaje też 
kluczowe pytanie: czy tego wypadku 
można było uniknąć? Jacek pytany 
czy wiedział, że zabawa z benzyną czy 
denaturatem może się źle skończyć, 
patrzy zdziwionym wzrokiem, przez 
chwilę się zastawia jakby chciał sobie 
coś przypomnieć. Wreszcie mówi: – Nie 
spodziewałem się tego, nie wiedziałem. 
Mama mówiła, ostrzegała, ale… zacię-
ło mnie i stało się…przeżyłem straszne 
chwile, to ból ogromny ból. Chciałbym 
o tym zapomnieć. pitawal

Jeszcze raz o darowiźnie…
„Za życia męża darowaliśmy wraz 

mężem synowi i synowej nierucho-
mość, w której mieszkaliśmy. Prawnik 
radził, by darować tylko synowi, ale to 
nie wypadało i obrażał się na nas zarów-
no syn, jak i synowa, która powiedziała, 
że nie będzie lokatorem. Dokonaliśmy 
darowizny na obojga, a sobie wpisali-
śmy dożywotnie prawo zamieszkania. 
Obecnie syn – pod namową żony 
– zapowiedział, że ja mam miesiąc na 
znalezienie sobie mieszkania, bo mam 
emeryturę. Zdarzyło się wielokrotnie, 
że syn mnie wyzywał. Ja tego nigdzie 
nie zgłaszałam. To się zaczęło po śmieci 
męża. Co mam robić? Zdecydowałam 
się odebrać darowiznę i eksmitować 
syna i synową z mojego mieszkania. 
Oni buntują przeciw mnie swoje dzieci. 
Wnuki mi dokuczają”.

Na początku trzeba sprostować, 
że mieszkanie nie jest już Pani. Nie-
ruchomość nabyli małżonkowie (syn  
i synowa), natomiast na rzecz dar-
czyńcy poczyniono jedynie wzmiankę  

o dożywotniej nieodpłatnej służebności 
zamieszkania. W Pani sytuacji trzeba 
też stwierdzić, że odwołanie darowizny 
będzie raczej niemożliwe. Byłoby to re-
alne w momencie, gdyby udowodniono 
tzw. rażącą niewdzięczność ze strony 
obdarowanego względem darczyńcy. 
W tym przypadku niewątpliwie obdaro-
wany jest niewdzięczny względem Pani, 
lecz nigdzie tego nie zgłoszono, nie ma 
zatem dowodów. W większości przy-
padków w czterech ścianach dochodzi 
nawet do znęcania się, czego nie sposób 
udowodnić przed sądami. Ponadto 
niewdzięczność dotyczy tylko jednego 
z darczyńców, jako że mąż Pani już nie 

żyje. Wspomina Pani jedynie o zacho-
waniu syna, natomiast obdarowanych 
było dwoje – syn i synowa. Niewątpliwie 
żona może podburzać męża do agre-
sywnej postawy, jednakże to również 
jest niemożliwe do udowodnienia, jako 
że nikt się do tego nie przyzna. Nijak się 
ma względem tej sytuacji zachowanie 
samych małoletnich dzieci, jako że one 
nie brały udziału w umowie. Jednym 
słowem – odwołanie darowizny byłoby 
dowodowo bardzo mało realne, a wią-
załoby się z dużymi kosztami. Oczy-
wiście Pani może dochodzić w trybie 
cywilnym prawa zamieszkania, jako że 
przysługuje Pani służebność.

Mógłbym ten artykuł rozpocząć 
tak, jak w reklamie pewnego piwa 
– ostatnio wędrowałem po połu-
dniowych prowincjach i…. No tak, 
niestety, nie znalazłem się w wio-
sce, gdzieś na skraju świata, tylko 
w głębi lasu tworzącego tak zwany 
worek Dębu. Formalnie jest to 
oczywiście Jaworzno, ale w sferze 
władzy kościelnej wciąż znajduje się 
tutaj Libiąż. Tak to wynika między 
innymi z inskrypcji zamieszczo-
nej na krzyżu stawianym z okazji 
25–lecia pontyfikatu Jana Pawła II 
na górze Lipie. 

Zielona granica
Na wielu mapach teren ten wyraź-

nie należy do Jaworzna. Tworzą go 
cztery oddziały leśne, ale na pierwszej 
poważnej mapie poświęconej ziemi 
chrzanowskiej dwa południowe od-
działy stanowią część Libiąża. Można 
by sobie powiedzieć, a kogo to obcho-
dzi. Cóż mniejsze roszczenia teryto-
rialne były pretekstem do większych 
wojen, a ty chodzi nie tylko o Libiąż 
i Jaworzno, ale i o granicę pomiędzy 
województwem małopolskim, a woje-
wództwem śląskim. Sama granica jest 
dość atrakcyjna, gdyż poprowadzono 
wzdłuż niej, po wschodniej krawędzi 
worka, odcinek zielonego szlaku tu-
rystycznego. Moja ostatnia wyprawa 
w te miejsca miała na celu sprawdzenie 
jej realności. Wszak poprowadziłem 
przez tę okolicę szlak turystyczny 
zatytułowany „Rejs po morzu Zielo-

nym”. Osobiście do narożnika worka 
dotarłem od strony Libiąża. Później 
zagłębiłem się w las. Początkowo szlak 
był oznakowany, a później, co tu dużo 
ukrywać, pobłądziłem. Po około 500 
metrach wędrówki początkowo znikły 
oznakowania, a następnie sama ścież-
ka. Od tej chwili rozpocząłem dryf. Na 
szczęście w pewnej chwili natrafiłem 
na wiertnię i tu, chociaż wędrowałem 
tędy jako autor przewodnika musiałem 
zadać jej obsłudze rozpaczliwe pytanie 
– Panowie, gdzie ja jestem? Okazało 

się, że zamiast na północ skręciłem na 
wschód i w pewnej chwili znalazłem 
się bliżej Libiąża niż Jaworzna.

Obrazki z wyprawy
Początkowo droga wyglądała 

zachęcająco. Trakt szeroki na co naj-
mniej cztery metry, otoczony z obu 
stron młodnikiem liściastym. Gdzieś 
tam w pewnym oddaleniu znajdują 
się okazałe brzozy, sosny, świerki. 
Wśród niższych drzew dominują 
dęby szypułkowe. Nie brak tu oczy-
wiście jarzębin, kruszyn, czeremchy. 
Bliżej dna lasu mamy jeżyny, papro-

cie turzyce. Oczywiście nie sposób 
wymienić pełnej listy obecności. Las 
pierwotnie był podmokły, ale dziś 
został w pewnym sensie spacyfiko-
wany, poprzez przecięcie go licznymi 
rowami melioracyjnymi. 

Niesamowite wrażenie sprawia-
ją te partie lasu, gdzie dominują 
świerki. Drzewa są tu w tak zwanym 
wieku średnim, ale i tak są jednymi 
z najstarszych w Jaworznie. Ich pnie 
pokrywają liczne drobne gałązki. 
Znaczy się procesy tak zwanego sa-
mooczyszczania się zostały zakłóco-
ne. Te okazałe drzewa mają jednak 
wpływ na wygląd lasu. W ich cieniu 
rosną młode drzewa nierzadko tłu-
mione przez silniejszych i szybciej 
rosnących braci. 

Jeden z dębów, przypominających 
straszydło, które można konstru-
ować z duńskich klocków, tak mnie 
zafascynował, że zrobiłem mu nieco 
dłuższą sesję fotograficzną. Drzewo 
jest wyraźnie przygięte. Widać, że 
w dzieciństwie straciło pęd szczyto-
wy, ale dwie ocalałe gałązki dały po-
czątek nowym konarom, które teraz 
walczą pomiędzy sobą o dominację. 
Miejsce, w którym zachwyciłem się 
niesamowitą sylwetką tego drzewa 
było tym momentem, w którym stra-
ciłem z oczu właściwą drogę, tak to 
oceniam teraz. Ale ja tu jeszcze wrócę 
i znajdę ją.

Na skraju miasta
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Części elektroniczne
przyrządy pomiarowe

Jaworzno 
ul. Grunwaldzka 96

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

www.blackelectronics.com.pl
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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
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W KAŻDY PONIEDZIAŁEK ROZPOCZĘCIE KURSU 
NA PRAWO JAZDY KAT. „A”, „B”

KURS INSTRUKTORA NAUKI JAZDY KAT. B 15.09.2008
KURS DOKSZTAŁCAJĄCY KIEROWCÓW 
WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY  22.09.2008
PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) 06.10.2008

1263/d/08

Trwa nabór na kursy: 
instruktora nauki jazdy, 
uprawnienia SEP do 1 kV, 
kurs HDS, 
Certyfikat Kompetencji 
Zawodowej Przewoźnika

1245/d/08
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czytaj na str. 13

Ścieżka zdrowia

Upragniony 
punkt Vici

czytaj na str. 14

Zawodnicy Szczakowianki z czy-
stym sumieniem mogą dopisać do 
swoich zdobyczy kolejne 6 pkt, po 
wygranym wyjazdowym meczu  
z drużyną Unii Dąbrowa Górnicza 
3:1 (2:0) i pokonaniu zespołu AKS 
Niwka Sosnowiec 7:0.

Szczakowianka Jaworzno – AKS Niwka 7:0 (4:0)
Unia Dąbrowa Górnicza – Szczakowianka Jaworzno 1:3 (0:2)

Podwójne 
zwycięstwo

Te spotkania należało wygrać nie 
tylko z powodów sportowych, ale rów-
nież dla kibiców, którzy zjawili się licznie 
zarówno w środę w Dąbrowie Górniczej 
jak i w sobotę na stadionie w Szczakowej.
Oba mecze miały być rehabilitacją za 
pechową porażkę z Orkanem. Rehabi-
litacja w pełni się udała.

Mecz z Unią Dąbrowa Górnicza
Napór zawodników trenera Sermaka 

zaczął się dosłownie od pierwszej minuty 
meczu. W 30. sekundzie wykonywany 
był rzut rożny, a już w 5. minucie padła 
pierwsza bramka dla Szczakowianki, 
której autorem był Jarosław Bonczek. Po 
tym trafieniu przewaga jaworznian nie 
malała. Ataki nie przynosiły oczekiwa-
nego skutku aż do 30. minuty, kiedy to 
dokładną piłkę na głowę otrzymał nasz 
obrońca – Rafał Skrzypek i bezproble-
mowo umieścił ją przy lewym słupku, 
nie dając szans bramkarzowi gości. Wię-
cej goli w pierwszej odsłonie meczu nie 
padło. Mogła się ona podobać, pomijając 
kilka błędów formacji obronnej, która 
została poprzestawiana na ten mecz. 
Początek drugiej połowy przyprawił 
o kołatanie serca liczną grupę kibiców 
z Jaworzna, kiedy to sędzia pomylił się 
i podyktował rzut karny dla gospodarzy. 
Spokojnie, na posterunku czuwał Rafał 

Polański, który wyczuł intencję zawod-
nika Unii i obronił strzał z „jedenastki”. 
Decyzją tą sędzia podrażnił tylko za-
wodników Szczakowianki, którzy rzucili 
się do ataków. Za sprawą Pawła Sermaka 
przyniosły one skutek w 58. minucie 
i było już 3:0. Gospodarzom udało się 

zdobyć bramkę po strzale bezpośrednio 
z rzutu wolnego, a piłka przed wpadnię-
ciem do siatki uderzyła w jednego z za-
wodników biegnącego w polu karnym, 
myląc zupełnie Polańskiego.

Mecz z AKS Niwka Sosnowiec
Niwka, która nie może pochwa-

lić się w tej rundzie dużą zdobyczą 
punktową, w Jaworznie zagrała bar-
dzo ambitnie, lecz to nie wystarczyło, 
aby pokonać Szczakowiankę. Pierwsi 
zaatakowali goście, lecz ich wysiłek 
nie przyniósł zdobyczy bramkowej. 
Wynik został otwarty w Szczakowej 
w 13. minucie po strzale Jarosława 
Bonczka. Owacje dla zdobywcy bram-
ki jeszcze nie zakończyły się, a należało 
ponownie je rozpocząć z tym, że dla 
Radomira Jarzynki, który zaledwie 
minutę później po bramce kolegi z ze-
społu podwyższył wynik na 2:0. Szcza-
kowianka grała i strzelała. Najpierw 
świetne podanie otrzymał młodszy 
z rodziny Sermaków – Paweł, który 
zdobył swoją trzecią bramkę w roz-
grywkach, a następnie „ukłuł” po raz 
drugi Jarzynka.4:0 – takim wynikiem 
kończy się pierwsza połowa. Po prze-
rwie przypomnieli o sobie zawodnicy 
AKS-u Niwka, którzy zagrozili dwu-
krotnie bramce Polańskiego. W pierw-

szej kolejności oddali strzał, po którym 
piłka minęła naszego bramkarza 
i trafiła w poprzeczkę, później piłka 
zmierzała w okienko bramki, lecz tym 
razem bezbłędnie interweniował Rafał 
Polański. To byłoby na tyle z akcji Niw-
ki. A Szczakowianka strzelała dalej… 

Najpierw Bonczek, potem Sebastiany 
– Stemplewski oraz Chojnowski.

Zwycięstwo w tym meczu nie było 
ani przez chwilę zagrożone, a zawodnicy 
musieli oszczędzać siły przed środowym 
spotkaniem z liderem ligi okręgowej 
– Czarnymi Sosnowiec. Przypominamy, 
że jest to spotkanie, które nie odbyło się 
w planowym terminie z powodu braku 
trójki sędziowskiej. Należy trzymać kciu-
ki za występ podopiecznych Andrzeja 
Sermaka, którzy po ewentualnej wygra-
nej w Sosnowcu objęliby fotel lidera.

Strzelcy z Unią: Bonczek, Skrzypek, 
Sermak P.
Skład Szczakowianki z Unią: Polański, 
Zięba, Prażmowski, Skrzypek, P.Sermak 
(Ochmański), Bonczek, Stemplewski, 
Sałapatek, A. Sermak (Janeczko), Rej-
dych (Biskup), Jarzynka

Strzelcy z AKS-em Niwka Sosno-
wiec: 2x Jarzynka, Bonczek, 1x Stem-
plewski, Sermak P. Chojnowski
Szczakowianka Jaworzno z AKS-em 
Niwka Sosnowiec: Polański, Prażmow-
ski Zięba, Skrzypek (Podralski), Sałapa-
tek, Stemplewski, Bonczek (Ochmań-
ski), P. Sermak, Rejdych (Biskup), Janecz-
ko Jarzynka (Chojnowski)

BarteK

Na początku sezonu kibice Szczakowianki ukoronowali członków zarządu klubowymi szalikami  
i pamiątkami. Teraz piłkarze wręczyli swoje upominki. Siedem goli dla siedmiu wspaniałych. Brawo!

W ostatnią sobotę, 7 września, 
w ramach realizacji zadania 
publicznego z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej, 
sportu i rekreacji pn. „Ścieżka 
zdrowia”, współfinansowanego 
z budżetu miasta Jaworzna, 
rywalizowali w 5 kategoriach 
amatorzy siłowania na rękę z terenu 
naszego miasta. Organizatorami 
otwartego turnieju siłowania na 
rękę „Wega Cup Armwrestling” 
byli: Ludowy Klub Sportowy 
„Ciężkowianka”, Klub Środowiskowy 
MCKiS „Wega” oraz Zarząd 
Powiatowy PSL w Jaworznie. Na 
starcie w 5 kategoriach stanęło 
59 uczestników (w tym medaliści 
Mistrzostw Polski w armwrestlingu: 
Kamil Fudała, Adam Pocztowski i 
Wojciech Piętak). Pomysłodawcą 
oraz spikerem znakomicie 
prowadzącym konferansjerkę 
był Marcin Orzeł, zaś sędzią 
głównym, czuwającym nad 
przestrzeganiem regulaminu 
Natan Kajdas. Rywalizację 
poprzedziło obowiązkowe ważenie 
uczestników otwartego turnieju. 
Wśród najmłodszych – do 15 
roku życia – najlepszy okazał się 
Kamil Grzybowski. Oprócz niego 
na podium znaleźli się również 
Marcin Koziarz i Krzysztof Wróbel. 
W kategorii do 70 kg zwyciężył 
Tomek Ciołczyk przed Tomaszem 
Szczeliną oraz Arkiem Rogóżem. 
Wśród pań najlepsza była 
Angelika Mączko, która nie bała 
się rywalizacji z mężczyznami w 
kategorii do 70 kg, gdzie wygrała 
aż 3 pojedynki. W kolejnej kategorii 
do 80 kg triumfował Przemek 
Smoleń przed Sebastianem 
Białoniem i Ludwikiem Piętoniem. 
W kolejnej kategorii powyżej 
80 kg rywalizował najcięższy 
uczestnik imprezy, co wydało się 
przy ważeniu, prezes jaworznickich 
ludowców, Janusz Ciołczyk. Ambicji 
i sił wystarczyło mu na dotarcie 
do finału. Porażkę w finale z o 
wiele lżejszym mistrzem Polski w 
armwrestlingu Kamilem Fudałą 
przyjął jednak jak na byłego 
sportowca przystało z humorem, 
dziękując przeciwnikowi za naukę. 
Na najniższym stopniu podium w 
tej kategorii wagowej stanął Tomasz 
Wojtowicz. Na bardzo wysokim 
poziomie stała rywalizacja w 
kategorii open, gdzie w półfinałach 
oraz w wielkim finale arbiter Natan 
Kajdas – zgodnie z regulaminem 
– był zmuszony wskutek rozerwania 
wiązać ręce przeciwnikom. 
Ostatecznie zwycięsko z tej zaciętej 
rywalizacji wyszedł Wojciech 
Piętak. Na podium stanęli również 
Adam Pocztowski i Bartosz 
Harczyński. Turniej odbywał się w 
miłej sportowej atmosferze, przy 
dźwiękach muzyki oraz przy pięknej 
pogodzie. Zwycięzcy otrzymali z 
rąk kierownik Klubu „Wega” Wandy 
Ciołczyk oraz przewodniczącego 
Rady Miejskiej Janusza Ciołczyka 
okolicznościowe pucharki i dyplomy, 
zaś wszyscy mogli się raczyć słodkim 
poczęstunkiem i napojami.

(iw)

Górnik  
z kolejnym 
skalpem
Dzięki golom Warzechy, Guzika 
i Jarząbka Górnik wygrał 
wyjazdowe sobotnie spotkanie 
z Andaluzją  
Piekary Śląskie, jednak  
pamiętać trzeba o środowej 
potyczce z imiennikiem  
z Piasków i przegranej u siebie  
aż 0:4. Mimo wszystko, tydzień 
dla zespołu Bolesława  
Wrocławka na pewno można 
zaliczyć „na plus”.

Mimo że tydzień rozpoczął się 
fatalnie – od przegranej z inną 
Victorią, tą  
z Częstochowy aż 0:4  
u siebie, to jednak na koniec 
– będąc dokładniejszym – na 2. 
minuty przed końcem, szczęście 
uśmiechnęło się do Victorii. 
Damian Jajeśniak strzela bramkę 
na 1:1 w Mysłowicach i Victoria 
wyjeżdża z pierwszym punktem 
w sezonie. Brawo piłkarze, brawo 
Roman Madej!

W tę niedzielę będziemy gościć 
w Jaworznie zawodników ju-jitsu, 
którzy zmierzą się ze sobą w walce 
o Puchar Polski. Efektowne akcje, 
rzuty na matę i zdrowa sportowa 
rywalizacja na najwyższym 
ogólnopolskim poziomie 
zapowiada się pasjonująco. Zawody 
rozpoczynają się od wczesnych 
godzinnych porannych od 
eliminacji, finał przewidziany jest 
na godzinę 14:00. Patronat nad 
imprezą objął Prezydent Miasta 
Jaworzna. Serdecznie zapraszamy.

iw

Puchar Polski 
w Ju-Jitsu
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Sokoły przygotowane do walki o laury
Drużyna Sokoła Jaworzno 
trenera Andrzeja Dylowicza, 
czyli chłopcy z rocznika 
94 i młodsi, dostarczyła 
nam już wielu powodów 
do radości. Zawodnicy 
zostali Mistrzami Śląska 
ponad rok temu, co jest 
nie lada wyczynem, 
by o innych trofeach, 
słowach uznania dla 
umiejętności jaworznian 
czy powołaniach do 
reprezentacji województwa 
nie wspomnieć. 

Teraz przed Sokołami (nazwę 
umownie pozostawimy mimo prze-
niesienia drużyny pod skrzydła 
MCKiS-u) kolejne wyzwanie – po 
roku ogrywania się w lidze ze starszy-
mi od siebie zawodnikami nadszedł 
czas o walkę o kolejne trofeum regio-
nu Śląska, a może nawet i Polski.

Obóz przygotowawczy
Tak jak w ubiegłym roku, tak 

i w tym za miejsce przygotowań do 
sezonu wybrano czeską miejscowości 
Komorni Lhotka – Byliśmy tam rok 
wcześniej, warunki naprawdę super 
do treningu i do wypoczynku, nie było 
się, co zastanawiać – mówi nam trener 
Andrzej Dylowicz. Najważniejszym 
punktem w programie przygotowań 
były sparingi. W Czechach młodzi 
zawodnicy zagrali aż 3 spotkania, 
a już po powrocie do Polski rozgry-
wali kolejne potyczki. – Na obozie 
szlifowaliśmy przede wszystkim zgra-

nie i cały czas zabawę piłką. Nie było 
mowy o jakimś „wycisku”, uważam, 
że na razie nie jest to chłopcom w ta-
kim wieku potrzebne. Pewnie za rok 
już trochę dostana w kość. Z obozu 
jestem zadowolony, ponieważ była 
okazja zmierzyć się z przeciwnikami 
na bardzo dobrej nawierzchni – za-
graliśmy spotkanie m.in. zagraniczną 
drużyną Karviny, która ograliśmy 
9: 1 i pokazaliśmy trochę fajnej piłki 
– ocenia trener. Oprócz spotkania 
z Karviną w sezonie przygotowaw-
czym młode Sokoły zmierzyły się 
z kadrą Śląska remisując 1: 1, i z cze-

skim Trzcincem. Po czeskim obozie 
z GKS-em Katowice, wygrywając  
3: 2. Sparingi posłużył trenerowi do 
wprowadzenia w szeregi drużyny 
Kuby Czubka i Dawida Dąbka, którzy 
przeszli do Sokoła z Victorii Jaworzno 
i był to ich pierwszy cały obóz przy-
gotowawczy z zespołem.

Walka o punkty
W tym tygodniu rozpoczął się 

sezon i chłopcy będą zdążyli się już  
wykazać, wygrywając z drużyną Za-
głębia 95 i Czeladzi. Przez ostatni rok 
Sokół rywalizował ze starszymi od 

siebie a wiadomo, że starszy w roz-
grywkach młodzieżowych oznacza 
wyższy, silniejszy, co na boisku ozna-
cza dodatkową trudność. Mimo tej 
przewagi młodym piłkarzom udało 
się w zeszłym sezonie zająć 5. miejsce, 
co jest świetną lokatą. – Teraz walczy-
my już o pierwsze miejsce w tabeli. Rok 
gry z starszymi z pewnością zaowocuje 
doświadczeniem, ale wystarczy. Na-
szym najgroźniejszym przeciwnikiem 
w walce o wygranie grupy w podokręgu 
Sosnowiec będzie tradycyjnie drużyna 
Zagłębia. Do tytułu Mistrza Śląska 
z pewnością największymi faworytami 

Trener Robert 
Kopytek wraz z synem 
Krzysztofem i Wojciechem 
Piwowarczykiem 
przez dwa tygodnie 
gościli w Cetniewie, 
na zorganizowanym 
przez fundację Dariusza 
Michalczewskiego  
„Równe Szanse” obozie 
przygotowawczym do 
sezonu dla najlepszych 
młodych bokserów w Polsce. 

Nie można jednak powiedzieć, że 
trener czy młodzi zawodnicy Vic-
torii byli w Cetniewie na wczasach. 
Szkoleniowiec miał pod sobą sporą 
grupę bokserską, z którą prowadził 
zajęcia, a bokserzy musieli być przy-
gotowani na mocne trenowanie.

– Samo zaproszenie mnie i moich 
zawodników odbieram jako spory za-
szczyt. Zrobiliśmy coś, można powie-
dzieć, lekko konkurencyjnego dla kadry, 
zebraliśmy tych najlepszych chłopców z 
młodszych roczników 94 i 95, których 
można sporo nauczyć, którzy są w naj-

lepszym wieku do boksu Codziennie 
wstawaliśmy rano, biegaliśmy, później 
dwa treningi dla rozwoju ciała i kunsz-
tu bokserskiego. Zawodnicy nie mieli 
zbyt wiele wolnego czasu, była typowo 
bokserska, rodzinna atmosfera– tłu-
maczy nam trener. – Dla mnie było to 
drugie po kadrze Śląska zgrupowanie, 
obóz szkoleniowy, atmosfera bardzo 
fajna, także jak najbardziej mi się po-
dobało – powiedział nam Krzysztof 
Kopytek. – Pracowaliśmy zarówno nad 
sprawnością fizyczną jak i typowo bok-
serskimi umiejętnościami. Na zajęciach 
pojawił się i Dariusz Michalczewski, 
wymienił się doświadczeniami z lin za-
równo amatorskich jak i zawodowych. 
Były wspólne wyjście na plaże, na basen 
także można spokojnie powiedzieć, że 
było fajne połączenie boksu z odpo-
czynkiem. Mieliśmy również bardzo 
fajną odnowę na basenie. Spotkaliśmy 
pana Szczotkę z całą grupą kulturystów, 
którzy gdzieś niedaleko, jak się okazało, 
również mieli przygotowania. Pobyt  
w Cetniewie spokojnie mogę uznać za 
bardzo udany, mam nadzieje, że sporo 
dał zawodnikom, którzy tam byli w tym 
Krzysiowi i Wojtkowi Piwowarczykowi 
– podsumowuje przygotowania trener. 
Przypomnijmy, że obóz w Cetniewie to 
nie pierwsza styczność jaworznickiego 
boksu z fundacją Darka Michalczew-
skiego „Równe szanse”. Na początku 

są drużyny Gwarka Zabrze i Ruchu 
Chorzów, w których szkolenie robi 
się już naprawdę na bardzo wysokim 
poziomie, ze sporą kadrą trenerską, 
z odpowiednią bazą. Gwarek i Ruch 
sprowadzają do siebie najlepszych 
chłopaków z całego regionu, selek-
cjonują ich, dobrze prowadzą. Mam 
uznanie dla pracy z młodzieżą w tych 
klubach – prognozuje szkoleniowiec.

Z orzełkiem na piersi
Wydaje się jednak, że specjalnie 

nie ma się czego obawiać. Jaworznic-
cy zawodnicy to już uznana marka 
w regionie, o czym świadczą liczne 
powołania do kadry. Tak w reprezen-
tacji Śląska rocznik 94’ znalazło się 
miejsce dla Kamila Włodyki, Jacka 
Urbana i Seweryna, Podralskiego, 
którzy wybiegali na mecze o mistrzo-
stwo kraju w pierwszym składzie. 
W kadrze z rocznika 95’ znalazł 
się Łukasz Łukowicz, a najmłodszy 
w zespole Grzegorz Tomasiewicz 
występował w kadrze dla urodzo-
nych w 1996 roku. – Powołania na 
pewno cieszą, świadczy to o tym, że 
mamy bardzo zdolnych chłopaków, że 
mają spore umiejętności i możliwości. 
Szczególnie, że na kadrę nie jeżdżą 
pooglądać, lecz grają i odgrywają tam 
czołowe role – mówi trener. Czy wobec 
tego wszystko jest dopięte na ostatni 
guzik i pozostaje tylko wygrywać? 
– Powiem szczerze, z ofensywy jestem 
zadowolony. Gramy dobrze krótkimi 
piłkami, zdobywamy sporo bramek. 
Ciągle jeszcze można poprawić za to 
nasza grę w obronie. Problem w tym, 
że wszystkich moich chłopców ciągnie 
do gry z przodu – ze śmiechem przy-
znaje trener. Pozostaje nam młodym 
Sokołom życzyć jak najlepszego se-
zonu, pełnego zwycięstw, zwycięstw 
i jeszcze raz zwycięstw.

K.repeć

Goście Dariusza Michalczewskiego – Tigera

tego roku Kamil Młodziński wygrał 
w Oświęcimiu walkę w turnieju i tym 
samym stypendium od wspomnianej 

fundacji. Miejmy nadzieję, że za Da-
riuszem Michalczewskim pójdą kolej-
ne ważne postacie polskiego sportu i 

młodzi zawodnicy będą mieli podobne 
warunki do treningu jak ich zachodni 
koledzy. K.repeć

Bokserzy na obozie w Cetniewie – drugi po prawej Krzysztof Kopytek , obok niego po lewej 
Wojciech Piwowarczyk

Marcinkowski Bartosz, Kotyza Daniel, Urban Jacek, Podralski Seweryn, Knapczyk Igor, Tomasiewicz 
Grzegorz, Włodyka Kamil, Lenczowski Michał, Kowalczyk Maciej, Seweryn Arkadiusz, Olejek Artur, Jaromin 
Arkadiusz, łukowicz łukasz, Warzecha Tomasz, Frączek Piotr, Dąbek Dawid, Czubek Jakub, Miziński Paweł, 
Molenda Bartłomiej, Wójcik Bartosz, Nowak Wiktor, Cnota Mateusz, Telega Damian, Olesik Adrian
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WyNIKI I TABELE  
SPOTKAń PIłKArSKICh 

PIłKA NOżNA V LIGA 

PIłKA NOżNA A KLASA

PIłKA NOżNA  V LIGA

Dzięki golom Warzechy, Guzika i Ja-
rząbka Górnik wygrał wyjazdowe 
sobotnie spotkanie z Andaluzją Pie-
kary Śląskie, jednak pamiętać trzeba 
o środowej potyczce z imiennikiem 
z Piasków i przegranej u siebie aż 0: 4. 
Mimo wszystko, tydzień dla zespołu 
Bolesława Wrocławka na pewno moż-
na zaliczyć „na plus”.

2 raz po 2 razy
Nadtytuł rodem z ogniskowej pio-

senki kojarzy się przyjemnie, w kon-
tekście meczu z Górnikiem Piaski 
– niekoniecznie. – Spotkanie wyrówna-
ne, gramy z lekko kontuzjowanym Wa-
rzechą w ataku, bo nie ma kogo wstawić 
w jego miejsce. Mimo wszystko wynik 
byłby sprawą otwartą, gdyby dzisiejsza 
niedyspozycja obrony – powiedział 
nam w przerwie prezes Górnika Jerzy 
Ryba. Trudno nie zgodzić się z opinią 
szkoleniowca. Po szkolnych błędach 
golkiper jaworznian musiał wyciągać 
dwukrotnie wyciągać piłkę z siatki. 
Druga połowa, obrońcy nadal śpią, 
sytuacja się powtarza. Podłamani za-
wodnicy Górnika nie strzelają u siebie 
nawet jednej bramki. – Potrzeba mam 
napastnika i dobrego stopera – powie-
dział prezes na zakończenie. Nam udało 
się dowiedzieć, że prawdopodobnie już 
niedługo w ataku zagra nowy zawodnik 
– Senegalczyk z tamtejszej pierwszej 
ligi! Realizacja transferu trwa, obecnie 
pisarzowi załatwiane są dokumenty 
potrzebne na pozwolenie na pobyt  
i prace w Polsce. Miejmy nadzieję, że 

Górnik Jaworzno – Górnik Piaski 0:4 (0:2)
Andaluzja Piekary Śląskie – Górnik Jaworzno 0:3 (0:2)

Górnik z kolejnym skalpem

nowy zawodnik będzie prawdziwym 
„czarnym diamentem”, wykopanym 
przez Górnika w senegalskiej kopalni 
świetnych piłkarzy.

Jak wygrywać to 3:0 
Te słowa mogli skierować piłkarze 

Górnika w ubiegłym tygodniu po me-
czu z AKS-em Niwka. Teraz po spo-
tkaniu z Andaluzją mogą powtórzyć 
tę sentencję. Nie mamy nic przeciwko, 
by działo się tak regularnie co tydzień. 
Mecz z Andaluzją Górnikowi ułożył 
się fantastycznie – pierwsza minuta, 
pierwszy strzał i od razu bramka! Jarzą-
bek dośrodkowuje, a Warzecha z bliska 
umieszcza futbolówkę w siatce. Później 
kluczem do sukcesu była uważna gra 
w obronie i skuteczne punktowanie ry-
wala. To się w pełni udało. Druga okazja 
i druga bramka dla jaworznian padła 
w 22. minucie gry. Znowu Jarząbek do-

Niestety po serii 4 zwycięstw i to 
odniesionych z tak ciężkimi ry-
walami jak drużyny z Mierzęcic 
i Siewierzu, Zgoda Byczyna straciła 
2 cenne punkty z teoretycznie słab-
szym rywalem, czyli Błękitnymi 
Sarnów. Wyścig o V ligę trwa i oby 
bezbramkowy remis z Sarnowem 
okazał się jednym z ostatnich wy-
padków przy pracy drużyny An-
drzeja Śliwińskiego.

Na usprawiedliwienie zespołu Zgo-
dy należy dodać, że trener Andrzej 
Śliwiński nie mógł skorzystać z aż 5 klu-
czowych zawodników w swoim zespole 
– Na spotkaniu z Błękitnymi zabrakło 
Piecki, Głodka, Kądziołki, Sobczaka 
oraz Rakowskiego. Brak wspomnianych 
graczy był widoczny na murawie – za-
znacza wiceprezes byczynian Zbigniew 
Siewniak. Mimo braków Zgoda robiła 
wszystko, by strzelić upragnioną bram-
kę i sięgnąć po 3 punkty. Świetną sytu-
ację miał w pierwszej połowie Bujakie-
wicz, który przegrał pojedynek sam na 
sam z bramkarzem rywali. Dobre za-
wody rozgrywał Rosa, który zostawił na 
boisku sporo zdrowia. Byczyna biła jed-
nak uparcie głową w mur, a ze względu 
na uwłaczający piłkarzom jakiejkolwiek 
klasy stan murawy, często trzeba było 
przeprowadzać akcje w angielskim sty-
lu, czyli kopnij – biegnij – kopnij. Dało 
to gościom sporą szanse na korzystny 
rezultat, z której skorzystali. Dobrze, 
że w dwóch sytuacjach, w których Błę-
kitni mogli zdobyć bramkę, czujność 
zachował Ryszka, bo mogło skończyć 

Błękitni Sarnów – Zgoda Byczyna 0:0 (0:0)

Zgoda straciła 2 punkty
się jeszcze gorzej. Goście z Sarnowa 
również mają za co chwalić swojego 
bramkarza, który oprócz wspomnianej 
sytuacji z Bujakiewiczem z pierwszej 
części gry, dobrze zachował się jeszcze 
w kilku innych sytuacjach z drugiej 
połowy, pozbawiając dwukrotnie Wyki 
szans na wpisanie się na listę strzelców. 
Z meczu, określanego pobłażliwie 
w polskim środowisku piłkarskim 
„meczem walki”, godna zapamiętania 
jest jeszcze sytuacja Sawaniewicza, 
który uderzał głową, lecz bez końco-
wego sukcesu. Spotkanie z Błękitnymi 
trzeba zaszufladkować w kategorii „bez 
efektu”, mimo wszystko na pochwa-
łę zasługuje linia defensywy Zgody, 
która skończyła mecz z zerem tyłu, 
oraz postawa młodych zawodników 
wprowadzonych w drugiej połowie 
Śliwińskiego i Zająca. Pierwszy rozru-
szał nieco ataki byczynian, drugi, mimo 
swojego debiutu ligowego (zawodnik 
z rocznika 90’), imponował spokojem 
w defensywie. – Teraz wyjeżdżamy 
do Grodźca, na pewno z większością 
tych zawodników, których z Sarnowem 
zabrakło. Jest to arcyważne spotkanie 
i postaramy się przywieźć do Jaworzna 
korzystny rezultat – kończy prezes Siew-
niak. Oby tak się stało.

Skład Zgody: Ryszka – Dobrzański, 
Wierzbik, Wojtaszak, Sawaniewicz 
– Bujakiewicz, Wacławek, Rosa, Pącz-
kowski (70’ Zając) – Wyka, Koziarz (55’ 
Śliwiński).

K.repeć

Nieciekawa – to chyba najłagod-
niejsze określenie, na jakie można 
zdobyć się w ocenie tegorocznych 
dokonań Ciężkowianki. Ten ty-
dzień przyniósł kolejne porażki  
– z MCKS Czeladź i MKS Siemia-
nowice Śląskie. Sytuacja drużyny 
Marka Musiała jest zła.

Ciężkowianka Jaworzno – MCKS Czeladź 0:3 (0:0)
MKS Siemianowice Śl. – Ciężkowianka 3:0 (1:0)

Ciągle bez punktu

Niedopytalski się przypomniał
W spotkaniu z drużyną MCKS-u 

Czeladź długo mogło się wydawać, że dla 
Ciężkowianki to spotkanie przyniesie 
pierwszy punkt. Pierwsza polowa zakoń-
czyła się bezbramkowym remisem, co 
chyba wszyscy kibice wzięliby w ciemno 
również na zakończenie spotkania. Nie-
stety, znana z A-klasowych pojedynków 
z Szczakowianką (wspaniale widowisko 
na Krakowskiej z poprzedniego sezonu) 
drużyna w końcu znalazła drogę do ja-
worznickiej bramki. Była 72. minuta gry, 
gdy prawdziwe oblężenie bramki Kocota 
przyniosło efekt i Kowalski pokonał 
naszego golkipera. W końcówce przypo-
mniał o sobie Niedopytalski, najlepszy 
strzelec A-klasy poprzedniego sezonu, 
który w 77. i 82. minucie zdobył swoje 
gole w tym meczu i tym samym ustalił 
końcowy rezultat na 3:0 dla Czeladzi.

Stuscy w Ciężkowicach
W meczu z Siemianowicami na mu-

rawę w barwach Ciężkowianki wybiegli 

grywającym, a tym razem w rolę egze-
kutora wcielił się Kamil Guzik. Do prze-
rwy rezultat meczu nie uległ zmianie. 
Druga połowa to spokojna gra Górnika 
z pozytywnym akcentem w 59. minucie, 
jakim był gol Jarząbka, bezsprzecznie z 2 
asystami i strzeloną bramką zawodnika 

Właśnie strzały z takim impetem mogą sprawić problem bramkarzowi

Tabela IV ligi
1.   Victoria Częstochowa  6  16  17-1 
2.   Olimpia Truskolasy  6  16  9-0 
3.   Sarmacja Będzin  7  15  12-7 
4.   Górnik Wesoła  7  14  11-4 
5.   Zieloni Żarki  6  13  13-3 
6.   Zagłębiak Dąbrowa G.  6  12  16-8 
7.   ŁTS Łabędy  6  11  14-5
8.   MOSiR Sparta Zabrze  7  10  8-8 
9.   MK Górnik Katowice  7  10  7-10 
10.   Źródło Kromołów  6  8  9-9
11.   KS Częstochowa  7  8  8-11 
12.   Wyzwolenie Chorzów  7  7  5-10 
13.   Slavia Ruda Śl. 7  4  6-15 
14.   Górnik 09 Mysłowice  6  3  5-11 
15.   Unia Rędziny  6  3  5-18 
16.   MKS Myszków  6  2  1-7 
17.   Victoria Jaworzno  7  1  6-25

Victoria Jaworzno – Victoria Częstochowa 0:4
Górnik 09 Mysłowice – Victoria Jaworzno 1:1

Kolejka 8 - 13 września
Pauza: Górnik 09 Mysłowice.
Górnik Wesoła Slavia Ruda Śląska
MK Górnik Katowic MKS Myszków
MOSiR Sparta Zabrze KS Częstochowa
Victoria Jaworzno Sarmacja Będzin
Wyzwolenie Chorzów Victoria Cz-wa 
Unia Rędziny Źródło Kromołów 
Zieloni Żarki Zagłębiak D. G.
ŁTS Łabędy Olimpia Truskolasy

Tabela V liga
1.   Czarni Sosnowiec  6  16  20-4 
2.   Milenium Wojkowice  7  16  18-8 
3.   Szczakowianka Jaworzno  6  15  23-2 
4.   MCKS Czeladź  7  14  14-9 
5.   Orkan Dąbrówka W. 7  14  11-4 
6.   Unia Ząbkowice  7  11  10-4
7.   A. Brzozowice-Kamień  7  10  6-4 
8.   Unia Dąbrowa Górnicza  7  10  11-10 
9.   Górnik Piaski  7  10  18-15
10.   Górnik Jaworzno  7  9  9-17
11.   Podlesianka Katowice  7  8  18-12
12.   MKS Siemianowice Śl. 7  7  13-15 
13.   AKS Niwka Sosnowiec  7  7  7-18 
14.   Pogoń Imielin  7  6  6-13 
15.   Kolejarz 24 Katowice  7  1  4-24 
16.   Ciężkowianka Jaworzno  7  0  1-30

Górnik Jaworzno - Górnik Piask 0:4
Unia Dąbrowa Górnicza – Szczakowianka J-no 1:3
Ciężkowianka Jaworzno – MCKS Czeladź 0:3
A. Brzozowice-Kamień – Górnik Jaworzno 0:3
MKS Siemianowice Śl. – Ciężkowianka J-no 3:0
Szczakowianka J-no – AKS Niwka Sosnowiec 7:0

Kolejka 8 - 13-14 września
Górnik Jaworzno Unia Ząbkowice
Czarni Sosnowiec Górnik Piaski
Rozwój II Katowice Kolejarz 24 K-ce
Ciężkowianka Jaworzno M. Wojkowice
Orkan Dąbrówka Wielka Siemianowice Śl.
Unia Dąbrowa Górnicza MCKS Czeladź 
AKS Niwka Sosnowiec Podlesianka K-ce
Andaluzja Brzozowice-Kamień Szczakowianka

Tabela A-klasa
1.   Jedność Strzyżowice  5  13  24-5 
2.   Zgoda Byczyna  5  13  17-4 
3.   Ostoja Żelisławice  5  12  11-4 
4.   Pionier Ujejsce  5  12  11-6 
5.   Przemsza Okradzionów  5  10  14-8
6.   RKS Grodziec  5  9  15-9 
7.   Błękitni Sarnów  5  8  9-9 
8.   Strażak Mierzęcice  5  7  11-6 
9.   Przemsza Siewierz  5  7  9-6 
10.   Niwy Brudzowice  5  6  7-12 
11.   Tęcza Błędów  5  6  4-13 
12.   Orzeł Dąbie  4  4  12-7 
13.   MKS Poręba  5  4  3-8 
14.   Łazowianka Łazy 4  0  9-16
15.   LKS Wysoka  5  0  8-28 
16.   Huragan Kocikowa  5  0  1-24

Zgoda Byczyna – Błękitni Sarnów 0:0

Kolejka 6 - 13-14 września
Zagłębiak Tucznawa Niwy Brudzowice
MKS Poręba Huragan Kocikowa
LKS Wysoka P. Okradzionów
Przemsza Siewierz Strzyżowice
Strażak Mierzęcice Ostoja Żelisławice
Łazowianka Łazy Pionier Ujejsce
Błękitni Sarnów Tęcza Błędów
RKS Grodziec Zgoda Byczyna
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spotkania. Jaworznicki zawodnik zdecy-
dował się na uderzenie z okolic 20. metra 
i precyzyjnym strzałem nie pozwolił 
rywalowi na skuteczną interwencję. 
Andaluzja raczej nie zagrażała bramce 
jaworznian, podopieczni Bolesława 
Wrocławka nie musieli już tego robić. 
Mecz skończył się wynikiem 3:0.

Bramki dla Górnika z Andaluzją: Wa-
rzecha 1’, Guzik 22’, Jarząbek 59’
Skład Górnika z Andaluzją:
Skład Górnika: Palian – Byrski, Kijew-
ski, Gumulski (84. Koralik), A. Sędrzak 
– Sierczyński, Guzik, D. Sędrzak (76. 
Kantek), Radosz (87. Kowalski), Jarząbek 
– Warzecha (80. Szpak)
Skład Górnika z Piaskami: Palian – Ko-
ralik, Gumulski, Kijewski, Byrski – Guzik, 
Sierczyński, Kantek (27. A. Sędrzak), Ra-
dosz (46. Szpak), Jarząbek (67. Kowalski) 
– Warzecha (74. Proksa)
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bracia Michał i Bartosz Struscy – ostat-
nio oglądani w barwach Szczakowianki. 
Wzmocnienie kadry było Ciężkowiance 
potrzebne, póki co nie przyniosło jednak 
wymiernych korzyści. Ciężkowianka jak 
zawsze ambitnie walczyła i robiła tyle, na 
ile pozwalały jej siły i umiejętności za-
wodników. Na Siemianowice pierwszego 

i drugiego troszkę zabrakło i 3 punkty 
zostały u gospodarzy. Pierwszą bramkę 
Ciężkowianka straciła w 20. minucie 
meczu i na tym strzelanie w pierwszej 
połowie się skończyło. Rozstrzygnięcie 
spotkania miało miejsce około 60. mi-
nuty gry, gdy czerwoną kartką za faul 
w polu karnym ukarany zostaje Bosak. 
„Jedenastkę” gospodarze zamieniają na 
gola i grają w przewadze 11:10. W koń-
cówce Siemianowice zdobywają bramkę 
dobijającą zespół Marka Musiała i usta-
lającą wynik spotkania 3:0. Trzyma-
my kciuki za Ciężkowiankę, młodym 
piłkarzom tego klubu, potrzebne jest 
przełamanie w postaci 3 punktów i po-
zytywnego bodźca. 

Ciężkowianka: Kocot-Ślusarczyk Ma-
teusz, Bosak, Struski Michał- Wadowski, 
Pieczka, Grodzki (od 46’ Bulga od 76’ 
Kozakiewicz), Kornaga, Struski Bartosz-
Tomasz Ciołczyk (od 30 Tomasz Laser) 
Drąg (od 58’ Chrząścik).
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rywale Ciężkowianki mieli zawsze bliżej do piłki
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ZAJĘCIA DLA SYMPATYKÓW I AMATORÓW BIEGANIA!
Interesuje Cię aktywne spędzanie wolnego czasu? Chcesz poprawić swoją kondycję?

Zajęcia prowadzone przez trenera lekkoatletyki odbywają się w:
niedziele – godz. 10.00 i wtorki – godz. 17.00 na stadionie MCKiS przy ul. Moniuszki.

Zajęcia otwarte dla wszystkich bez względu na kondycję i wiek!
WSPÓŁORGANIZATOR- Urząd Miejski w Jaworznie

MECZE PIŁKI NOŻNEJ TRAMPKARZY MŁODSZYCH i STARSZYCH
MCKiS Sokół Jaworzno – GKS Victoria Jaworzno 15 września 2008 (poniedziałek) 
godzina 16.45 – trampkarze młodsi  
godzina 18.00 – trampkarze starsi
Stadion Miejski, ul. Krakowska 8. Wstęp wolny!!!

TURNIEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA JAWORZNA W SIATKÓWCE MĘŻCZYZN
12 – 13 września 2008 (piątek, sobota). Hala MCKiS, ul. Grunwaldzka 80 (Centrum)
Z udziałem drużyn I ligi: MCKiS Energetyk Jaworzno, AZS PWSZ Nysa, MOW Orzeł Między-
rzecz, MKS MOS Będzin.
Kolejność gier:

12 września (piątek) – godz. 10.00: MOW Orzeł Międzyrzecz – AZS PWSZ Nysa.
30 minut po meczu: MCKiS Energetyk Jaworzno – MKS MOS Będzin.

godz. 17.00: MOW Orzeł Międzyrzecz – MKS MOS Będzin.
30 minut po meczu: MCKiS Energetyk Jaworzno – AZS PWSZ Nysa.

13 września (sobota) – godz. 10.00: MCKiS Energetyk Jaworzno – MOW Orzeł Międzyrzecz.
30 minut po meczu: AZS PWSZ Nysa – MKS MOS Będzin.

Uroczyste zakończenie turnieju po ostatnim meczu.
Wstęp wolny!!! Serdecznie zapraszamy sympatyków siatkówki!!!

14 GRAND PRIX JAWORZNA W BIEGACH ULICZNYCH
13, 20, 27 września 2008 (soboty) 
start: godz. 11.00, ul. Wilcza (Podłęże)
zapisy: godz. 9.30 – 10.45 – w biurze zawodów (obowiązkowo legitymacja)
kategorie:
 bieg przedszkolaków: 100 m.
 I kategoria:  rocznik 2000 – 2001 – 300 m.
 II kategoria:  rocznik 1998 – 1999 – 400 m.
 III kategoria:  rocznik 1996 – 1997 – 800 m.
 IV kategoria:  rocznik 1993 – 1995 – 1200 m.
 V kategoria:  rocznik 1992 i starsi – 3600 m.
W biegu przedszkolaków dekoracja zwycięzców po zakończeniu każdej z edycji.
W kategoriach I – V suma czasów z trzech etapów daje wynik końcowy.
Osobna klasyfikacja dziewcząt i chłopców.
Nagrody – za miejsca I – III oraz dla trzech szkół, z których wystartuje największa liczba za-
wodników.
Losowanie nagród 27 września wśród wszystkich uczestników biegu, którzy wystartują w 3 
etapach. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe!!! Zapraszamy!!!

Uprzedzamy mieszkańców i kierowców o utrudnieniach w ruchu 
na ul. Wilczej w godzinach 11.00 – 12.30.

PUCHAR POLSKI SENIORÓW W JU-JITSU
 Honorowy Patronat – Prezydent Miasta Jaworzna
14 września 2008 (niedziela). Hala MCKiS, ul. Grunwaldzka 80 (Centrum)
godzina 14.00. Wstęp wolny!!! Zapraszamy!!!

Mimo że tydzień rozpoczął 
się fatalnie – od przegranej 
z inną Victorią, tą  
z Częstochowy aż 0:4  
u siebie, to jednak na koniec 
– będąc dokładniejszym – 
na 2. minuty przed końcem, 
szczęście uśmiechnęło się do 
Victorii. Damian Jajeśniak 
strzela bramkę na 1:1  
w Mysłowicach i Victoria 
wyjeżdża z pierwszym 
punktem w sezonie. Brawo 
piłkarze, brawo Roman 
Madej!

Częstochowa 
nad Jaworznem

O porażce z imienniczką z Często-
chowy jaworzniccy piłkarze musieli 
szybko zapomnieć i dobrze, że, jak 
pokazali w Mysłowicach, tak się sta-
ło. Jak to ostatnio bywa, tak i w spo-
tkaniu z Częstochową o wszystkim 
zdecydowała pierwsza połowa, po 
której emocje praktycznie na stadio-
nie w Jeleniu się skończyły.3 bramki 
częstochowian i do przerwy było już 
„pozamiatane”. Po przerwie lide-

rzy tabeli dołożyli kolejne trafienie, 
a jaworznicka Vicia, mimo swoich 
okazji, nie potrafiła odpowiedzieć 
na to choćby honorowym trafieniem, 
mimo że ambicji piłkarzom jak za-
wsze nie brakowało.

Damian Jajeśniak 
daje szczęście

Wyjazdowe spotkanie z Mysło-
wicami w porównaniu z meczem w 
Częstochowie wypadło już o niebo 

lepiej. Przede wszystkim pierwsza 
połowa – nieprzegrana. Uważna gra 
w obronie sterowanej przez trenera 
Madeja pozwoliła na drugą odsłonę 
meczu wychodzić z zerową strata 
bramkową, w czym spora zasłu-
ga Okrenta, który bronił bardzo 
dobrze. W końcu nie widzieliśmy 
zawodników Vici schodzących z 
spuszczonymi głowami, jakby my-
ślącymi o tym ilu bramkowy czeka 
ich wyrok. Jest atmosfera, jest i 

wynik. To kolejny plus dla trenera 
Madeja. Druga połowa to również 
uważne granie w obronie i czekanie 
na szansę. Szarpali w naszej drużynie 
zwłaszcza Piotr Wartała i Wojciech 
Struś, ale żadna sytuacja (do czasu…) 
nie przyniosła efektu bramkowego. 
Gospodarze również próbowali, ale 
czujny Okrent był niepokonany…do 
81. minuty. Właśnie na 9 minut przed 
końcem meczu, zawodnik Mysłowic 
– Rak, sprawił prezent kibicom Gór-

nika i pokonał naszego bramkarza. 
W tym momencie wielu pomyślało 
„znowu w plecy”. Nie myślała w ten 
sposób jednak drużyna i nie myślał 
tak Damian Jajeśniak. Popularny 
wśród kibiców „Jajo” pokazał to, z 
czego słynie od zawsze. Zawodnik 
Vici w 81. minucie znakomicie od-
nalazł się z piłką i oczywiście ato-
mowym strzałem w same okienko 
pokonał bramkarza Górników. Zo-
stały dwie minuty i w końcu można 
było ogłosić: jest punkt! Była radość 
piłkarzy, była radość kibiców, którzy 
pojechali do Mysłowic oglądać swo-
ich pupili. Być może pierwszy punkt 
nie zmienia zbyt wiele w ligowej ta-
beli, ale tak naprawdę gol Jajeśniaka 
zmienia wszystko. Inna będzie praca 
w ciągu tygodnia ze świadomością 
sukcesu, mniejsza będzie presja w 
meczu z Sarmacją Będzin. Morale 
drużyny na pewno wzrosło, forma i 
gra piłkarzy Vici też wygląda coraz 
lepiej. Tak trzymać panowie, może-
my się utrzymać, mimo wszystkich 
problemów!

Bramka z Górnikiem: Jajeśniak 88’
Skład Victorii z Victorią Czę-
stochowa: Kaszuba – Siemek , 
Jajeśniak, Żuraw, Żołciński, Świer-
czyński, Miśkiewicz, Wartała, Gola 
Kuzak, Struś.
Z ławki: Madej, Kryla, Urban, Gadaj.
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PIłKA NOżNA  IV LIGA

Górnik 09 Mysłowice– Victoria Jaworzno 1:1 (0:0); Victoria Jaworzno – Victoria Częstochowa 0:4 (0:3)

Upragniony punkt Vici

Pisk opon, ryk silników, walka 
o każdy centymetr i ułamki sekund. 
Tak w kilku słowach można okre-
ślić kolejną imprezę organizowaną 
przez Automobilklub Jawor. I KJS 
o Puchar Prezydenta Miasta Jaworz-
na to nowa oferta dla mieszkańców 
naszego miasta, tym razem skiero-
wana do wszystkich, którzy czują, że 
mogliby zostać drugim Krzysztofem 
Hołowczycem.

Impreza, o której mowa odbędzie 
się 21 września 2008 roku, zaledwie 
tydzień po zawodach w trialu sa-
mochodowym. Tym razem chodzi 
o rywalizację prawie zwyczajnych 
samochodów osobowych na zupełnie 
płaskim terenie. Konkursowa Jazda 
Samochodem, bo takie jest właśnie 
rozwinięcie skrótu KJS, to tzw. przed-
szkole rajdowe. W imprezie może 
startować każdy, kto tylko posiada 
prawo jazdy, sprawny samochód oso-
bowy oraz małą domieszkę benzyny 
we krwi. Właśnie w takich imprezach 
karierę zaczynało większość współ-
czesnych mistrzów polskich odcin-
ków specjalnych.

Zawody tego typu odbędą się 
w naszym mieście po raz pierwszy. 
Jak w prawdziwym rajdzie samocho-
dowym, w KJS rywalizacja odbywa 
się w kilku miejscach równocześnie 
a zawodnicy pomiędzy próbami 
sportowymi poruszają się w nor-
malnym ruchu publicznym zgodnie 
z przepisami. Same próby natomiast 
wytyczone są w miejscach wyłączo-
nych z ruchu. Aby uzyskać jak naj-
lepszy wynik próbę należy pokonać 

zgodnie z mapką dostarczoną przez 
organizatora w jak najkrótszym cza-
sie. Organizatorzy zaplanowali trzy 
takie próby, z których każda przejeż-
dżana jest trzykrotnie. Łącznie suma 
dziewięciu czasów oraz ewentualnych 
kar daje wynik.

Dzięki współudziale w organizacji 
imprezy Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu bazą zawodów będzie Hala 
Widowiskowo-Sportowa w centrum 
miasta. Honorowy start i meta zawo-
dów zlokalizowane będą na parkingu 
pod Prezydium Urzędu Miejskiego, 
gdzie również przygotowano kilka 
atrakcji takich jak pokaz ratownictwa 
drogowego czy prezentacja profesjo-
nalnych samochodów rajdowych.

Do udziału w zawodach zachęcają 
ciekawe nagrody rzeczowe, niskie wpi-
sowe oraz bardzo interesujące i jedno-
cześnie bezpieczne próby sportowe. Dla 
wyrównania szans obowiązuje podział 
na klasy wg pojemności skokowej silni-
ka. Osoby, które nie czują się na siłach 
lub z jakiegokolwiek innego powodu 
nie mogą wystartować w takich zawo-
dów również nie będą mogły narzekać 
na brak wrażeń. Oglądanie rywalizacji 
z boku dostarczą sporą dawkę adrenali-
ny, a przy tym nic nie kosztuje.

Organizatorzy serdecznie zapra-
szają każdego, kto w przedostatnią 
niedzielę września ma ochotę na po-
kaźną dawkę emocji!

Bartosz pawełCzyK

Konkursowa jazda
SPOrTy MOTOrOWE

Każdy chętny będzie mógł zaszaleć za kierownicą

Piłkarze Victorii po ostatnich upokorzeniach w końcu mają powód do radości
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OGŁOSZENIE
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
sp. z o.o. w Jaworznie przypomina szanownym 

mieszkańcom, że ustawa z 7 czerwca 2001 r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków 
(Dz.U. nr 123, poz. 858 z 2006 r.) 

wymaga zawarcia z klientami pisemnych umów 
na dostawę wody i odbiór ścieków. 

Mając na względzie dbałość o odpowiednie zabezpieczenie praw 
swych klientów, a także biorąc pod uwagę wykładnię przepisów 
w/w ustawy stosowaną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, Spółka postanowiła wprowadzić wzory umów, które 
należycie chronić będą interesy konsumentów.

W związku z powyższym MPWiK sp. z o.o. wysyłać będzie do 
swych klientów zawiadomienia o potrzebie zawarcia nowej 
umowy przesyłając jednocześnie jej projekt w celu zapoznania 
się z jego treścią przez Odbiorcę.

Aby nasi klienci mogli uzyskać wysoki standard ochrony swych 
praw koniecznym jest zawarcie nowej umowy. W związku z tym 
prosimy naszych klientów o zgłaszanie się do siedziby Spółki 
MPWiK sp. z o.o. w Jaworznie przy ul. św. Wojciecha 34; 43-600 Ja-
worzno, zabierając z sobą następujące niezbędne dokumenty:

• Akt własności nieruchomości (wyciąg z Ksiąg Wieczystych lub 
Akt Notarialny)

• Dowód osobisty

Za utrudnienia wynikające z potrzeby wprowadzenia nowych 
umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków przepraszamy 
i prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

zarząd spółKi

1265/d/08

W Domu Kultury im. Z. Krudziel-
skego w Jaworznie-Szczakowej  
4 września otwarta została wy-
stawa malarstwa Joanny Partyki, 
zorganizowana przez Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu oraz 
Stowarzyszenie Twórców Kultury 
w Jaworznie.

Licznie przybyłych gości, miło-
śników sztuki w galerii „Obecna” 
na I piętrze, powitała Urszula War-
szawska-Adamczyk przedstawiciel 
MCKiS. Przedstawiła ona autorkę 
wystawy, jej charakterystyczne pra-
ce plastycznych, w których malarka  
utrwaliła piękno natury.

W ciepłą atmosferę i nastrój 
skupienia wprowadziła odwiedza-
jących wystawę piosenkarka grupy 
artystycznej MCKiS-u Roksana 
Jarzynka lirycznym repertuarem 
piosenek, aranżowanych muzycz-
nie przez Zbigniewa Rutkowskiego: 
„Mam w ramionach cały świat”, 
„Powitanie”, „Nic więcej”, „Sen 
nocy letniej”, „Znalazłam cię”, „Pa-
nie profesorze”.

Pani Joanna Partyka swoją pasję 
twórczą doskonali i rozwija w dwóch 
ośrodkach kulturalnych: w Grupie 
Plastycznej „Zdrój” w Krzeszowicach 
i Stowarzyszeniu Twórców Kultury  
w Jaworznie. Maluje realistyczne ob-
razy techniką olejną na płótnie.

Pokazane na wystawie prace pla-
styczne cechowały się bogactwem 
barw, ekspresją, różnorodnością 
tematyczną, wynikającą z wnikliwej 
obserwacji otoczenia, środowiska, 
wszystkie były dopracowane tech-
nicznie. To wszystko przyciągało 
zwiedzających.

Podziwiać było można pełne uroku 
pejzaże pokazane w czterech porach 
roku, krajobrazy górskie, leśne, cieka-
we zabytki architektury, drewniane 

kościółki, przydrożne kapliczki, przy-
tulne stare chaty, cykl kwiatów i prace 
ostatniego okresu cyklu marynistycz-
nego z żaglówkami, statkami.

Autorka zaprezentowała także ma-
larstwo na szkle, zdobione motywami 
kwiatów wazony, puchary, dzbany, 
patery i drobne przedmioty szklane. 
Opowiadając o swojej pasji twórczej, 
zainteresowaniach i inspiracjach 
podkreślała, że dla niej najważniejsze 
jest pokazanie piękna natury i temu 
pozostaje wierna. Na jednej z wystaw 
nakreśliła tytuł „Najpiękniejsza jest 
moja Ojczyzna”.

Malarka pochodzi z rodziny, w któ-
rej tradycją była sztuka haftu i ma-
larstwa, prace haftu maszynowego 
krewnej Amalii Fidyk znalazły swoje 
miejsce w Muzeum miasta Jaworzna.

Joanna Partyka maluje obrazy 
olejne od 20 lat, prace prezentowała 

Piękno natury

na wielu wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w różnych ośrodkach 
kraju, najczęściej w województwie 
śląskim, małopolskim, miastach 
wojewódzkich w Krakowie – DK 
Podgórze galerii „Rozmaitości”, wie-
lokrotnie w Stubie św. Jana z Kęt,  
w Katowicach – Górnośląskim Cen-
trum Kultury, Katowicach – Szopieni-
cach, Oświęcimiu, Trzebini – Sierszy, 
Olkuszu, Wolbromiu, Krzeszowicach 
– pałacyku Vanxhall, Chrzanowie 
– MBP, Libiążu – Libiąskim Cen-
trum Kultury, rodzinnym Jaworznie 
– w różnych instytucjach, MBP, DK 
w Jeleniu, klubie „Relaks”, MCKiS 
– galerii kameralnej, galerii „Obecna”, 
ostatnio w MBP w Katowicach.

Wystawa w DK im.Z.Krudzielskie-
go w Szczakowej, w galerii „Obecna”, 
czynna będzie do końca września.

zofia ŻaK

o g ł o s z e n i e

Jedna z prac Joanny Partyki

Urszula i Andrzej Rak nad jeziorem Żywieckim

Urszuli i Andrzejowi Rakom moc najpiękniejszych  
i najserdeczniejszych życzeń, szczęścia, pomyślności, błogosławieństwa 
bożego oraz mnóstwo miłości na nowej drodze życia

składają redakcyjni koledzy z gazety Co tydzień i telewizji CTv Jaworzno

100 lat młodej parze

Współczesny rynek pracy 
charakteryzuje się wysokimi 
wymaganiami co do 
kwalifikacji zawodowych, 
zarówno pracowników, 
jak też pracodawców. Ze 
względu na ustawicznie 
zmieniające się przepisy 
obejmujące różne 
obszary działalności 
zawodowej i szybki postęp 
technologiczny, niezbędne 
jest podwyższanie oraz 
uzupełnianie kwalifikacji 
zawodowych uczestników 
rynku pracy. 

Problem ten ma szczególnie ważne 
znaczenie w województwie śląskim, 
gdzie następuje radykalna zmiana 
profilu gospodarczego, wymuszająca 
równie radykalne doskonalenie umie-
jętności zawodowych.

Wspomaganiu tych tendencji słu-
ży Podziałanie 8.1.1 Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki: wspieranie 
rozwoju kwalifikacji zawodowych 
i doradztwo dla przedsiebiorstw, 
którego wdrażaniem na terenie woje-
wództwa śląskiego zajmuje się Woje-
wódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Wspomniane poddziałanie ma na 
celu: szkolenie kadry zarządzającej 

Na kwalifikacje i doradztwo
i pracowników przedsiębiorstw m.in. 
w takich dziedzinach jak: zarządza-
nie, przepisy BHP, elastyczne formy 
zatrudnienia, promocja technologii 
produkcyjnych przyjaznych środowi-
sku, organizacja pracy, wykorzystanie 
w prowadzonej działalności techno-
logii informacyjnych i komunika-
cyjnych czy doradztwo dla mikro-, 
małych i średnich firm.

Konkurs na dofinansowanie pro-
jektów w ramach Podziałania 8.1.1 
cieszył się bardzo dużym zaintere-
sowaniem. Wpłynęły 173 wnioski. 
W toku postępowania konkursowego 
wyłoniono listę rankingową, na któ-
rej znalazło się 10 projektodawców. 
Najwięcej punktów uzyskały kolejno:  
LG Projekt Łukasz Dobiczek w Lę-
dzinach (Projekt „Praca i kariera – 
szkolenie językowe i komputerowe 
dla pracujących”), Agencja Rozwoju 
Lokalnego SA w Jaworznie („Na-
KIERUJ swoją przyszłość”) oraz 
Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospo-
darczych w Bieruniu („NIE ZOSTA-
WAJ W TYLE – szkolenie językowe, 
komputerowe oraz ogólnorozwojowe 
dla osób po 45 roku życia, chcących 
z własnej inicjatywy podnieść swoje 
kompetencje zawodowe”).

W sumie wsparciem w ramach Pod-
działania 8.1.1 objęte zostaną 842 oso-
by (Beneficjenci Ostateczni). Ogólna 
wartość dofinansowania przyznanego 
do wyłonionych projektów służących 
rozwojowi kwalifikacji zawodowych 
i doradztwa dla przedsiębiorstw, wy-
nosi 6 649 925,55 PLN.

aleKsandra sKaleC

Biuro prasowe wojewódzKieGo urzędu praCy
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1260/d/08

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

1222/d/08

1264/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

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

1247/d/08

PRZEGRYWANIE 
z taśm VHS i magnetofonowych

na płyty CD/DVD

Wesela 
Komunie
Chrzciny
Wakacje
I inne

Tylko u nas
redakcja „Co Tydzień” ul. św. Barbary 7

tel. (032) 751-91-30

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
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Ogłoszenie własne Ogłoszenie własne

Reklama w telewiz ji 
CT v Jaworzno

już od 300 zł net to
Dz woń! – tel .  751 91 30

Ogłoszenie własne
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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
1118/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

1115/d/08

1116/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. 

1117/d/08

STOMATOLODZy

1119/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
1129/d/08

OrTOPEDZI

1127/d/08

GABINET REHABILITACJI Jaworzno Przychodnia Podwale ul. Nosala
mgr Ewa Baczyńska-Lorenc rej. tel. 0 606 191 808 Indywidualna 

terapia skolioz i wad postawy, masaż, przeciwbólowa terapia 
kręgosłupa. Fizykoterapia: laser, pole magnetyczne, jonoforeza, 

diadynamic, elektrostymulacja. Grupowa gimnastyka specjalistyczna 

rEhABILITACJA

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

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

Tel. 316 14 66 od 13.00 – 19.00,0 509 530 881. Umowa z NFZ.
1123/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

1122/d/08

ChIrUrDZy

1125/d/08

OPTyCy

1120/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

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

1126/d/08

PEDIATrZy

1124/d/08

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci

WIZYTY DOMOWE tel. 0 608 434 877

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.
1123/d/08

INNE

1130/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

1128/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

UrODA

GABINET USG

1124/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.

1169/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. 500 150 698

1121/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

Niedawno rozpoczął się kolejny rok 
szkolny, a minione wakacje i czas 
zasłużonego odpoczynku pozostały 
już tylko we wspomnieniach. Z okazji 
rozpoczęcia nowego roku szkol-
nego 2008/2009 Zarząd Koła TOZ 
i wszyscy jego członkowie pragną 
złożyć serdeczne życzenia wszystkim 
dyrektorom szkół i przedszkoli, na-
uczycielom oraz uczniom. Życzymy 
sukcesów zawodowych, satysfakcji 
z pracy pedagogicznej, awansów za-
wodowych, a uczniom dobrych ocen 
i miłej atmosfery w szkole.

Mamy nadzieję, że nadal możemy 
liczyć na Państwa współpracę i pomoc 
w realizowaniu programu edukacji ekolo-
giczno-humanitarnej. Władze miasta zo-
bowiązały Wydział Edukacji i Sportu oraz 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
do szerszego uwzględnienia na lekcjach 
tematyki ochrony przyrody i ekologii.

Już w październiku zapraszamy do 
udziału w takich imprezach jak:
– 4.10.2008 r. obchody Międzynaro-

dowego Dnia Zwierząt w ramach 
którego planowana jest wystawa 
fotografii pod hasłem „Przyroda 
Jaworzna – cząstką przyrody Ziemi”. 
prezentowane będą prace śp. Józefa 
Plocha oraz prace nadesłane na kon-
kurs fotograficzny.

– Forum Ekologiczne dla młodzieży 
szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, rozpoczęcie całorocznej 

TOZ zaprasza do współpracy
akcji „Pomóżmy zwierzętom i ptakom 
przetrwać zimę” połączonej ze zbiór-
ką karmy dla bezdomnych zwierząt.

Wszystkie chętne do współpracy 
szkoły prosimy o kontakt w czasie dy-
żurów TOZ w środy i czwartki w godz. 
17.30-19.00 (siedziba TOZ, ulica Grun-
waldzka 35)

Praca naszego koła została wysoko 
oceniona przez Zarząd Główny TOZ 
w Warszawie, o czym świadczą zapro-
szenia do wzięcia udziału w ogólno-
polskich konferencjach i spotkaniach. 
Otrzymaliśmy zaproszenie w dniach 

18-19-20 IX 2008 r. na Ogólnopolskie Fo-
rum Inicjatyw Pozarządowych w Warsza-
wie, oraz na Krajowy Zjazd TOZ w Gdyni, 
który odbędzie się 27-28 IX 2008 r i na VIII 
Konferencję Organizacji Pozarządowych, 
której hasłem jest „Etyczne i prawne 
aspekty ochrony dobrostanu zwierząt”. 
Konferencję organizuje Polskie Towarzy-
stwo Nauk Weterynaryjnych i Uniwersy-
tet Przyrody we Wrocławiu.

Nasze koło będą reprezentować dwu-
osobowe delegacje: prezes koła i jeden 
z członków zarządu. Wezną oni udział 
w szkoleniach, dyskusjach, a także wygło-
szą referat na temat realizacji programu 
edukacji ekologiczno-humanitarnej dla 
młodzieży szkół i mieszkańców miasta. 
W ramach promocji naszego koła przy-
gotowano prezentację materiałów edu-
kacyjnych, ulotek, broszur i znaczków.

G. wróBel toz Koło jaworzno 
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WARPIE

Trwające od początku lipca 
prace modernizacyjne 
sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacyjnej na  
ul. Sławkowskiej, wchodzące 
w skład projektu „Rynek 
Od.Nowa ”, dobiegają końca. 
W niespełna dwa miesiące 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  
i Kanalizacji wymieniło wraz 
z przyłączami biegnącą 
wzdłuż ulicy instalację 
wodociągową  
i kanalizacyjną. 

Tym samym terminowe zakoń-
czenie prac pozwoliło na przekazanie 
początkiem września placu budowy 
Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mo-
stów celu wykonania kolejnych ro-
bót – odbudowy nawierzchni drogi 
i chodników. Całość inwestycji ma 

zakończyć się prawdopodobnie jesz-
cze w tym roku.

Jaworznickie Wodociągi dokonały 
wymiany sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami o długości ponad 500 m 
oraz renowacji sieci kanalizacyjnej na 

ponad 260-metrowym odcinku. W ra-
mach modernizacji wykonano także 
remont istniejących 11 studzienek 
kanalizacyjnych oraz dobudowano  
9 nowych, dla lepszego przepływu nie-
czystości płynnych od prywatnych po-

Bez przeprowadzenia tej inwestycji 
nie byłby możliwy w przyszłości 
kompleksowy remont tej ulicy. Przez 
najbliższe kilka tygodni zmotoryzo-
wani mieszkańcy mogą napotkać na 
ul. Olszewskiego okresowe utrud-
nienia w ruchu. 

Inwestycję przeprowadza katowicka 
firma „Geocarbon”, która rozpoczęła 
już inwentaryzację terenu, na którym 
prowadzone będą prace. Po jej zakoń-
czeniu wykonanych zostanie prawie 40 
odwiertów o głębokości do 30 metrów. 
Tam gdzie będzie to konieczne pod zie-
mię wtłoczona zostanie masa cemento-
wo-popiołowa. Pozwoli to na komplek-
sowe uzdatnienie terenu, gotowego do 
przenoszenia wymaganych obciążeń 
związanych z ruchem pojazdów. 

– Nie jest to pierwsza tego typu inwe-
stycja na terenie miasta. Wcześniej po-
dobne prace prowadzone były w ramach 
I etapu projektu „Miasto Twarzą do Au-
tostrady”, podczas budowy nowego odcin-
ka drogi krajowej nr 79 od ul. Krakowskiej 

do ul. Olszewskiego – mówi Sebastian 
Kuś, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów. – Cały czas musimy pamiętać 
o tym górniczym charakterze Jaworzna. 
W wielu miejscach możemy natknąć 
się na pozostałości po górniczej eksplo-
atacji, jak to ma miejsce właśnie na ul. 
Olszewskiego. Podpisana w lipcu umowa 
przewiduje, że firma z Katowic otrzyma 

Wszystkich zmotoryzowanych, 
poruszających się uliczkami Śród-
mieścia, uczulamy na zapadnięte 
studzienki, które nie należą w tym 
miejscu do rzadkości. Póki co trwa 
remont ul. Sławkowskiej, co wpływa 
na ruch niewątpliwie, poruszanie się 
tu z dużą prędkością jest co najmniej 
ryzykowne, więc urwać koła raczej 
się nie powinno. Chociaż kto wie...

Jedna z takich „nierównych” stu-
dzienek znajduje się przy wyjeździe z ul. 
Waryńskiego w ul. Słowackiego. Na razie 
przejazd np. ze Sławkowskiej jest niemoż-
liwy, ale kiedy ulica stanie się przejezdna, 
radzimy zachować ostrożność.

W ramach umowy dotyczącej 
remontów infrastruktury 
osiedlowej, Miejski Zakład 
Drogowy zmodernizował 
również schody znajdujące 
się przy ul. św. Barbary. 
Nareszcie bezpiecznie 
można przejść do pobliskich 
lokali gastronomicznych.

Nowe media na Sławkowskiej już działają
sesji. Na wszystkich 20 studzienkach 
zamontowano nowe pokrywy.

Jak informował MPWiK, przebu-
dowę sieci wykonano dwoma metoda-
mi. Sieć wodociągową wymieniono, 
stosując tradycyjny wykop, natomiast 
znaczną część sieci kanalizacyjnej 
zrewitalizowano z wykorzystaniem 
jednej z metod bezwykopowych.

– Mieliśmy przed sobą poważne 
zadanie, prawdopodobnie pierwsze 
wchodzące w skład prestiżowego pro-
jektu „Rynek Od.Nowa” oraz świado-
mość, że musimy wykonać je solidnie 
i w zamierzonym terminie. Stąd też 
decyzja o wykorzystaniu w naszych 
pracach, po raz drugi, metody bezwy-
kopowej, czyli tzw. rękawa – wyjaśnia 
Sławomir Grucel z MPWiK. – Dzięki 
tej metodzie, oprócz nowej kanaliza-
cji, zyskaliśmy czas oraz w niewielkim 
stopniu zmniejszyliśmy uciążliwość 
dla mieszkańców z tytułu przeprowa-
dzanego remontu.

Pomimo zakończenia prac przez 
MPWiK, w Jaworznie nadal występować 
będą utrudnienia w ruchu. Do momen-
tu całkowitego zakończenia prac na 
ul. Sławkowskiej, tym razem ze strony 

Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, 
obowiązywać będą wyznaczone objazdy, 
do których należy się stosować.

Na czas remontu ul. Sławkowskiej 
wyznaczono między innymi objazd 
przez ul. Krótką, która na tę chwilę 
stała się ulicą jednokierunkową, na 
której obowiązywał bezwzględny za-
kaz zatrzymywania się, ze względu na 
zastępczy przejazd autobusów PKM-u. 
Przejazd przez ulicę Sławkowską za-
pewniony jest tylko dla pojazdów służb 
ratowniczych oraz dla mieszkańców.

Ze względu na przebudowę i upo-
rządkowanie układu sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej oraz ze względu 
na wykonanie dalszych prac mo-
dernizacyjnych nawierzchni, nadal 
zostaje zamknięte skrzyżowanie  
ul. Sławkowskiej z ul. Obrońców 
Poczty Gdańskiej.

Według szacunków MPWiK-u, 
przebudowa sieci wodociągowej oraz 
sieci kanalizacyjnej na ul. Sławkow-
skiej kosztowała blisko 1,2 mln zł.

Generalnym wykonawcą zadania 
była firma „Stanwal” z Sosnowca. Za 
część bezwykopową odpowiedzialna 
była firma „Per Aarsleff” Polska.

Nareszcie zrobili Na 405-metrowym odcinku ul. Olszewskiego rozpoczęły się prace związane 
z uzdatnianiem podłoża w obrębie jezdni jak i chodników

Pierwszy krok do modernizacji 

za swoją pracę kwotę w wysokości 1 215 
771,36 zł brutto. 

Z uwagi na charakter prac możliwe 
jest występowanie przejściowych utrud-
nień w ruchu samochodowym i pie-
szym. Stąd apel MZDiM-u o zachowanie 
zwiększonej ostrożności w tym rejonie 
i stosowanie się do obowiązującego 
oznakowania. 

Po raz kolejny już na św. Wojciecha cze-
ka na kierowców sygnalizacja świetlna 
i utrudnienia w ruchu. Trwa właśnie 
budowa kanalizacji deszczowej.

Prace prowadzone są na odcinku 
360 metrów, a wykonuje je firma „Dro-
gopol” z Katowic za kwotę ponad 490 
tys. zł brutto. Zgodnie z umową, kana-
lizacja ma powstać do 29 października. 
– Budowa kanalizacji deszczowej jest dla 
mieszkańców Warpia o tyle istotna, że 
dzięki niej w przyszłości możliwy będzie 
kompleksowy remont ulic w tej dzielnicy. 
Dotychczas nie było to możliwe, ponieważ 
nie istniał sposób właściwego odwodnie-
nia tych dróg tak, jak nakazują to prze-
pisy prawa – wyjaśnia Sebastian Kuś  
z Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Budowa kanalizacji deszczowej
Dyskomfort przy wyjeździe

Wyremontowano nie tylko same 
stopnie, ale zamontowano także 
barierki, które umożliwią osobom 
starszym bezpieczne poruszanie 
się. Przed remontem korzystanie 
ze schodów groziło upadkiem nie 
tylko samym osobom starszym, ale 
wszystkim, którzy zdecydowali się 
nieostrożnie postawić stopę.

Teraz stare stopnie należą już 
do przeszłości, a nowe nie tylko są 
bardziej bezpieczne, ale też bardziej 
estetyczne.
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BORY

STARA HUTA JELEń

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

SZCZAKOWA

Ponad osiem tysięcy złotych kosztować 
będzie wyczyszczenie oraz konser-
wacja ekranów akustycznych, które 
w ubiegłym miesiącu zniszczone zosta-
ły przez pseudokibiców jednej z drużyn 
piłkarskich. Prace przeprowadzić mu-
siała specjalistyczna firma z Katowic, 
bowiem chuligani wymalowali ekrany 
lakierem w taki sposób, że ich tradycyj-
ne oczyszczenie nie było możliwe.

Usuwaniem napisów zajęli się pra-
cownicy firmy „Tęcza”z Katowic. Dzię-
ki zastosowaniu specjalnych środków 
chemicznych, lakier został usunięty 
bez uszkodzenia przezroczystych płyt 
poliwęglanowych, z których wykonane 
są ekrany. 

– Niestety, nie byliśmy w stanie prze-
prowadzić tych prac własnymi siłami. 
Usuwanie napisów bez profesjonalnych 
środków czyszczących i odpowiedniego 
sprzętu mogło spowodować porysowanie 
bądź zmatowienie powierzchni ekranów 

– mówi Sebastian Kuś, rzecznik Miej-
skiego Zarządu Dróg i Mostów.

Pomalowanie ekranów akustycz-
nych na Borach to kolejny już przykład 
na to, że inwestycje realizowane przez 

gminę mogą zostać zniweczone przez 
bezmyślne akty wandalizmu. Ofia-
rami chuliganów często padają znaki 
drogowe, wiaty przystankowe, kosze na 
śmieci, a nawet... krawężniki.

Szybkiej reakcji ze strony pra-
cowników firmy „Rezbud” docze-
kały mieszkanki ul. Fabrycznej. 
Ogromnych rozmiarów topola nie 
stwarza już dłużej zagrożenia

Przez lata olbrzymie drzewo 
rozrosło się do rozmiarów znacznie 
przekraczających rozmiary działki, 
na której stoi. Stwarzało to spore 
zagrożenie dla mieszkańców oko-
licznych domów, zmotoryzowanych 
przejeżdżających Fabryczną, jak 
i linii wysokiego napięcia.

Z racji tego, iż topola rośnie nie 
tylko w pasie drogowym, ale w kil-
kudziesięciu centymetrach także 
na działce prywatnej, jej całkowite 
wycięcie stało się niemożliwe. Zde-
cydowano się zatem na przycięcie 
gałęzi tak, aby nie stwarzały już 
żadnego niebezpieczeństwa.

Pracownicy firmy „Rezbud”, któ-
ra wygrała ogłoszony przez Miejski 
Zarząd Dróg i Mostów przetarg 
na wycinkę, cięcia pielęgnacyjne 
oraz frezowanie pni drzew, obiecali, 
że przytną topolę po 15 września. 

Mimo to gałęzie zostały usunięte już  
28 sierpnia, co pozytywnie zaskoczy-
ło interweniujące w redakcji miesz-
kanki Starej Huty.

Firma „Rezbud”, w ramach wygra-
nego przetargu, prowadzi prace w ca-

łym mieście, przycinka drzew miała 
miejsce m. in. na Paderewskiego czy 
Szymanowskiego, a w dalszej kolejności 
przy ul. Kalinowej, Langego, Wygoda, 
Ciężkowickiej, Bartniczej, Chodkiewi-
cza, Wiejskiej, Moniuszki.

Drzew takich jak ogromna topola na 
Fabrycznej jest więcej. Tym razem nie-
bezpiecznie zrobiło się w parku. 

W mailu do redakcji czytamy: 
„W parku w Jeleniu Rynku, zaraz za beto-
nowymi schodami znajduje się w połowie 
suche drzewo. Jest to stara akacja. Drze-
wo to zagraża bezpieczeństwu, ponieważ 
w czasie wiatru odpadają z niego kawał-
ki, które mogą spaść na przechodzące 

pod nimi osoby lub parkujące w pobliżu 
samochody. W jego konarach znajdują się 
kable telefoniczne, w pobliżu znajdują się 
też linie niskiego napięcia dostarczające 
prąd do okolicznych domów, które mogą 
zostać zerwane, gdy spadną na nie więk-
sze kawałki drzewa”. Mamy nadzieję, 
że odpowiednie służby zajmą się także 
wskazaną przez mieszkańca akacją, póki 
jeszcze nie jest za późno.

Kolejną sprawą poruszoną 
przez mieszkańca Jelenia 
jest pudło, które służy 
miejscowym, jak się okazuje, 
z braku innej możliwości, za 
kosz na śmieci.

Drugim problemem jest pudło ze 
śmieciami, które leży w tym miejscu od 
czerwcowego odpustu. Do tego czasu 
odpowiednie służby nie usunęły go. Poza 
tym z pobliskiego parku zniknęły kosze 
na śmieci, więc osoby przechodzące 
przez park zamiast wyrzucać śmieci do 
nich, wyrzucają je do pudła.

Wysoki rachunek za brak wyobraźni

– Zapewne żaden z chuliganów nie 
zdaje sobie sprawy, że usunięcie szkód od-
bywa się z publicznych pieniędzy, czyli tak 
naprawdę płacą za to wszyscy mieszkańcy 
– podkreśla rzecznik MZDiM.

Bezpiecznie na Fabrycznej Jeden z zaniepokojonych mieszkańców Jelenia 
poruszył temat, jak się okazuje, na czasie

Niebezpieczeństwo 
czyha w parku

Odpustowy „kramik”
Nie dalej jak tydzień temu 
poruszaliśmy problem znaków 
drogowych. Akty wandalizmu 
na Borach czy wiele innych 
przykładów z terenu całego 
miasta pokazuje, jak bardzo 
„beztroscy” chuligani zdają sobie 
sprawę z potrzeby istnienia 
oznakowania... znaczy w ogóle. 

Mimo to gałęzie rosnącego 
obok drzewa przysłaniają 
ją tak, że z ul. Jagiellońskiej 
nazwa staje się niewidoczna

Tyłem do kierowców

Niewidoczna

Choć nazwa ulicy 
to Wąska, sama 
tabliczka z nazwą 
nie „zwęziła” swoich 
wymiarów

Kolejny przykład to ul. Wolności  
i znak ograniczenia odwrócony 
całkowicie. Kilka miesięcy temu 
znalazł się w „Kalejdoskopie” po 
tym, jak ktoś postanowił „nieco” 
zwiększyć limit kilometrów, z jaki-
mi możemy się poruszać na Wolno-
ści. Teraz jego treści kierowcy muszą 
się jedynie domyślać.
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o g ł o s z e n i e

Wrzesień w Bibliotece:

1100/d/08

W dniu 26 września 2008 w godz. 20.00-24.00, 
w budynku Biblioteki Głównej, odbędzie się 

spotkanie dla miłośników literatury 
„Noc z literaturą dla dorosłych - w kręgu 

sensacji”. W programie wieczoru planujemy 
projekcję filmu, dyskusję, a także świetną 

zabawę, w trakcie której trzeba będzie 
wykazać się znajomością gatunku. 

Informacji zainteresowanym udzielają: 
Katarzyna Pokuta tel. 032 7519192 w.30 

i Barbara Siedlińska tel. 032 7510690.

Języki w Bibliotece:
Poniedziałki (godz 17.00; 18.00) – język angielski 
– prowadzi Daniel Chećko – spotkanie organiza-
cyjne 01.09.2008
Wtorki (godz. 16.30; 18.00) – język włoski – pro-
wadzi Joanna Pieróg – spotkanie organizacyjne 
23.09.2008
Środy (godz. 15.30; 16.30) – język rosyjski  – pro-
wadzi Tatiana Swiridowa -spotkanie organizacyjne 
03.09.2008
Czwartki (godz. 16.00; 17.00) – język niemiecki 
– prowadzi Grażyna Bartczak – spotkanie organi-
zacyjne 04.09.2008
Piątki (godz. 16.00) – język francuski – prowadzi 
Agnieszka Batko spotkanie organizacyjne 12.09.
Soboty (godz. 09.30; 11.15) – język hiszpański 
– prowadzi Dariusz Pilecki – spotkanie organiza-
cyjne 06.09.2008

Biblioteka dzieciom:
Wtorki (godz. 17.00) – Głośne czytanie – czytamy 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 Kazimie-
rzem 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: „Rozmyślania”) 
–M. Niechwiej 
04.09 (godz. 17.00) Wernisaż malarstwa Andrzeja 
Makowskiego
04.09 (godz. 18.00) –Znałem ich… Jerzy Harasymo-
wicz, Tadeusz Nowak, Tadeusz Śliwiak (Pokolenie 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 – spotkanie 
z Magdaleną Motyką
17.09 (godz. 18.00) – Nasze zdrowie: „Zaburzenia 
psychiczne okresu okołoporodowego”– spotkanie z 
psychiatrą i psychoterapeutą , lek  med. Krzysztofem 
Kotrysem , przewodniczącym Sekcji Naukowej Psy-
choterapii 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 dino-
zaurów: najnowsze odkrycia polskich naukowców 
– spotkanie z geologiem Pawłem Woźniakiem
24.09 (godz. 13.00) – Filmowa Kuchnia – Scenariusz 
filmowy – wprowadzenie Bernadeta Marzec – pro-
jekcja filmu: Stowarzyszenie umarłych poetów
24.09 (godz. 18.00) – Malarstwo nowoczesne – Futu-
ryzm – wykład prowadzi dr Stanisław Piskor
25.09 (godz. 16.30) -  Klub Filmowy - prowadzą – Ber-
nadeta 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

Plan działalności placówek środowiskowych
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu

„Świat muzyki, operetka i nie tylko”
14 września godz. 18.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 koncert pt. 

„Musicale, Musicale”. Zaśpiewają: Grażyna Bieniek – mez-
zosopran, Adam Żak – baryton i komentarz przy akompa-
niamencie Katarzyna Rzeszutek – fortepian.  
Bilety w cenie 12 zł do nabycia w Dziale Imprez Kultural-
nych MCKiS ul. Mickiewicza 2.

 
Amatorski Ruch Artystyczny w sezonie 2008/2009

„Szkoła Widzenia” 
11 września pierwsze spotkanie: godz. 18.00. Sala Kameralna MCKiS  

ul. Mickiewicza 2.
 

Casting do teatralnej grupy wielozadaniowej 
15 września godz. 16.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2. Instruktorzy 

prowadzący: Ewa Sałużanka, Aleksander Brzeziński. Zapra-
szamy młodzież (15-22 lat). Mile widziane przygotowanie 
piosenki i fragmentu poezji.

 
Nabór do zespołu tańca nowoczesnego „Paradox”

16 września godz. 17.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2. Instruktor 
prowadzący: Bartosz Rodzik. Przygotuj swoją prezentację 
taneczną!

 
Kurs Tańca Towarzyskiego dla dorosłych

18 września godz. 18.00 spotkanie organizacyjne. Sala Kameralna  
ul. Mickiewicza 2. Instruktor prowadzący: Bartosz Rodzik. 
Koszt kursu 70 zł od pary.

 
Zajęcia Rytmiki 

23 września godz. 17.00 dla dzieci w wieku 4-6 lat i 7-11 lat. Spotkanie 
organizacyjne i zapisy: Sala Lustrzana w hali MCKiS  
ul. Grunwaldzka 80. Instruktor prowadzący: Renata Gacek

 
Nabór do Theatrum Verbum

24 września godz. 17.00 Spotkanie organizacyjne: Sala Teatralna  
ul. Mickiewicza 2. Instruktor prowadzący: Dominik Socha. 
Poszukujemy osoby w wieku (15-25 lat) zainteresowanych 
poezją i jej prezentacją.

 
Zajęcia muzyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych
1 października godz. 17.00 Rozpoczęcie zajęć: Sala Teatralna ul. Mickie-

wicza 2. Instruktor prowadzący: Roman Jońca. „Instru-
mentaliści już grający !!! Posiadający własne instrumenty, 
pragnący poszerzyć swój warsztat oraz umiejętności…..” 
Przybywajcie

 
Więcej informacji dotyczących Amatorskiego Ruchu Artystycznego 

pod nr tel. (032) 616 28 79 wew. 221 
lub w Dziale Artystyczno-Metodycznym MCKiS-u. Mickiewicza 2.

Serdecznie zapraszamy.

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

1135/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”)

1136/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

1137/D/08

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

1138/D/08

Agencja Obrotu Nieruchomo-
ściami Domnet 24 oferujemy 
domy, działki, mieszkania tel. 
032/ 616 23 32, Mieszkanie na 
sprzedaż w Centrum Jaworzna 
o pow. 28 m2 po kapitalnym 
remoncie, w pełni umeblowane, 
I p, mieszkanie o pow. 47,6 m2 w 
Centrum Jaworzna, I p, miesz-
kanie o pow. 38 m2 w Centrum 
Jaworzna, parter, mieszkanie o 
pow. 60 m2 Podłęże, I p, dom o 
pow. 300 m2, Szczakowa, dwu-
rodzinny. www.domnet24.pl

1184/D/08

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

982/D/08

Sprzedam 33 m2 tel. 0 604 121 535
1191/D/08

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

1239/D/08

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

996/D/08

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

1053/D/08

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

1053/D/08

Sprzedam kawalerkę 30 m2 Podwale 
tel. 0 516 430 400

1089/D/08

Sprzedam M-4 60 m2 oś. Gigant 
tel. 0 505 20 88 42

1083/D/08

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

1214/D/08

Sprzedam dom Pszczelnik 495 tys, 
tel. 0 508 144 200

1201/D/08

Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe 
(Podwale) tel. 032/ 616 12 20

1244/D/08

Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
Os. Gigant, 63m2. Tel. 505 403 545

1234/D/08

Sklep do wynajęcia – Centrum 50 m2 
tel. 0 511 52 02 24

1256/D/08

Sprzedam mieszkanie M4, 63m2, 
Podłęże. Tel. 608 287 011

1233/D/08

Wynajmę mieszkanie 42m2 na Pod-
walu. Tel. (0 32) 751 91 28 (po 19.00)

1228/D/08

Wynajmę 2- pokojowe 54 m2 
tel. 0 691 53 50 86

1249/D/08

Zamienię mieszkanie 2-pokojowe 
52 m2 na większe tel. 0 608 176 075

1251/D/08

Komfortowy dom do wynajęcia 
tel. 0 511 52 02 24

1256/D/08

Sprzedam dom 350/740 m2 Centrum 
tel. 0 601 81 57 19

1252/D/08

Wynajmę + sprzedam kawalerkę 
tel. 0 662 264 845

1258/D/08

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

1139/D/08

Przyjmę mechanika 
tel. 0 504 226 620

1140/D/08

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

1141/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

Solidną, doświadczoną sklep spo-
żywczy Return Podłęże 
tel. 032/ 751 23 43 do 16.00

1250/D/08

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

993/D/08

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

1243/D/08

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

1042/D/08

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

1042/D/08

Przyjmę telemarketerkę, wymagana 
dobra dykcja tel. 0 509 950 893

1091/D/08

Poszukujemy pracowników ochrony, 

techników, elektroników Nowinex 
tel. 032/ 616 35 71

1142/D/08

Firma na terenie Elektrowni 
zatrudni asystenta, kucharza 
tel. 032/ 715 36 39

1184/D/08

Zatrudnię tynkarzy do tynków maszy-
nowych tel. 0 509 480 143

1081/D/08

Pracowników Ochrony wysokie 
zarobki tel. 012/ 258 07 90, 
0 660 716 892

1205/D/08

Przyjmę do pracy w biurze osobę 
uczącą się na umowę – zlecenie. CV 
+ zdjęcie przesłać na adres: 
rekrutacja@office – lina.com.pl

1224/D/08

Zatrudnię przedstawiciela handlo-
wego do składu budowlanego 
tel. 0 604 28 28 70

1214/D/08

Zatrudnię barmankę do pubu w 
Jaworznie. Tel. 660 73 46 36

1231/D/08

Zatrudnię stolarza meblowego. 
Zakład meblowy Jopek. 
Tel. 0 32 617 71 13

1236/D/08

Firma „Dom-Styr” zatrudni kierowcę z 
kat. C+E. Wymagany staż pracy min. 
3 lata. CV + podanie prosimy kierować 
na adres: e-mail: biuro@domstyr.
pl lub Dom-Styr ul. Martyniaków 8 
Jaworzno tel. 032/ 616 85 87

1254/D/08

Poszukuję osoby do pomocy w opiece 
nad dziećmi tel. 0 500 584 585

1241/D/08

Przyjmę na 1/2 etatu dziewczynę do 
sprzątania w sklepie przy ul. Pada-
rewskiego 8

1248/D/08

Firma „Dom-Styr” zatrudni przedsta-
wiciela handlowego na teren Ślaska. 
Wymagane min. Średnie, wykształce-
nie + prawo jazdy kat. B. CV + podanie 
prosimy kierować na adres: e-mail: 
biuro@domstyr.pl lub Dom-Styr ul. 
Martyniaków 8 Jaworzno 
tel. 032/ 616 85 87

1254/D/08

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

1143/D/08

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

1144/D/08

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

1145/D/08

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

1145/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?! Projektowanie znaków 
graficznych; tel. 0 509 974 865, 
754 10 91 po 18.00 627 91 76

1146/D/08

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

1147/D/08

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

1147/D/08

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

1112/D/08

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

1148/D/08

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

1148/D/08

Wycinka drzew tel. 0 668 144 766
63/07

Przewóz mebli, inne usługi transpor-
towe tel. 0 604 273 244

1086/D/08

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

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

Wykonywanie pokryć dachowych, 
demontaż azbestu, usługi ogólnobu-
dowalne, wykończeniowe 
tel. 0 662 016 559

1177/D/08

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

1147/D/08

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

194/D/08

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

1212/D/08

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

985/D/08

Naprawa pralek, lodówek 

tel. 032/ 752 53 81
980/D/08

Tynki maszynowe, ocieplenia, 
wylewki, elewacje, suche tynki  
tel. 032/ 616 88 56, 0 603 422 822

993/D/08

Wykańczanie wnętrz, kafelkowanie 
tel. 0 609 02 76 22

967/D/08

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

1075/D/08

Przeprowadzki tel. 0 509 222 380
1198/D/08

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

1253/D/08

Remonty, wykończenia wnętrz, łazie-
nek tel. 032/ 749 48 94, 
0 889 346 304

1199/D/08

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

1204/D/08

Remonty. Tel. 751 02 44; 
66 88 53 409

1229/D/08

Remonty ogólnobudowlane, wykoń-
czeniowe. Tel. 516 250 980

1220/D/08

Serwis komputerowy, odzyskiwanie 
danych, przepisywanie tekstów. 
Tel.509 645 812

1227/D/08

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

1149/D/08

Autoskup. Tel. 032/ 623 94 68, 
0505 254 985

1150/D/08

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

1151/D/08

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

1151/D/08

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

1152/D/08,

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

1150/D/08

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

1152//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

1153/D/08

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

1154/D/08

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

14/06

Okazja! Pilnie sprzedam VW T4. 
Tel. 505 78 33 64; 616 68 30

1218/D/08

Sprzedam Golf III, 1995 r, 1,4 + gaz 
tel. 0 504 984 302

1246/D/08

Astra Combi 1997r, 
tel. 0 502 150 710

885/D/08

KUPNO-SPRZEDAŻ
Tanio sprzedam przyczepę 
campingową. Tel. 616 68 30; 
505 78 33 64

1218/D/08

Noclegownia przyjmie meble: szafy, 
komody, regały. Tel. 032/ 615 19 30 
od 8.00-20.00

1240/D/08

Sprzedam tanio wózek dziecięcy, 
kuchnię elektryczną, drzwi pełne 
Mahoń tel. 032/ 616 24 11

1255/D/08

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

1155/D/08

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

1156/D/08

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

1156/D/08

Aerobik Gimnazjum Nr. 5, poniedzia-
łek, środa, czwartek. godz. 19.00

935/D/08

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

1048/D/08

Herbalife – produkty 
tel. 032/ 616 58 16

1192/D/08

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

1157/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

1158/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

1158/D/08

Historia – przygotowanie do matury 
tel. 0 696 139 936

1210/D/08

Chemia. Tel. 604 850 668
1225/D/08

Matematyka – korepetycje. 
Tel. 032 614 15 12

1223/D/08

JĘZYKI OBCE
Centrum Edukacyjne „Eureka” 
kursy: języków obcych, przed-
miotów ogólnokształcących 
dla dzieci, młodzieży, doro-
słych ul. Grunwaldzka 209/42 
Leopold tel. 722 37 27 37 pon-pt 
16.00-20.00

1257/D/08

Hiszpański – kurs wrzesień 
tel. 0 695 773 397

937/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 

Niemiecki – matura 
tel. 0 608 26 57 64

1090/D/08

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

1195/D/08

ANGIELSKI, przygotowanie do 
matury, FCE, CAE 
tel. 0 501 705 768 po godz. 17.00

1196/D/08

ANGIELSKI – LEKCJE, KONWER-
SACJE, MATURA. 6 lat doświadcze-
nia. Tel. 0 32 744 47 52, 
692 223 739

3/09/08/P

Angielski. Tel. 602 340 777
1232/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 małe kotki 
tel. 032/ 616 33 41

bezpłatne

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

bezP

Posiadam auto VW LT 35 MAX, 
szukam pracy. Tel. 513 806 345

1226/D/08

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

Rencistka 45 lat podejmie pracę 
fizyczną tel. 0 507 156 962

bezP

TAXI
TAXI!!! 0 601 431 749

941/D/08
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Zasłużeni dla Jaworzna (cz. IV)

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
1101/d/08

Górnicy się kształcą
o g ł o s z e n i e

Świadek 
najstarszej 
przeszłości

Jaworzno posiada stuletnią tradycję, 
licząc od wydania aktu prawnego w tym 
zakresie. Ale trzeba pamiętać, że powsta-
ło i wyrosło na tradycji siedmiu stuleci 
trwania w tym miejscu stałego i ciągłego 
osadnictwa. Niewiele jednak zachowało 
się materialnych śladów dawnej historii, 
ponieważ powszechne budownictwo 
drewniane, podobnie jak wszędzie, nie 
miało szansy na przetrwanie. Mamy na-
tomiast źródła historyczne pisane, które 
potwierdzają najstarsze dzieje, a do histo-
rycznych postaci, na początku dziejów na-
szej okolicy, należy niewątpliwie Klemens 
Gryfita. Był to pierwszy potwierdzony 
właściciel jaworznickich osad: Jaworzna, 
Ciężkowic i Długoszyna.

Była to zasłużona postać w życiu poli-
tycznym kraju w czasie pierwszej połowy 
XIII wieku. Gryfici to bardzo znany ród 
rycerski pieczętujący się herbem Gryf 
„w czerwonym polu wspięty biały gryf, 
nos i nogi przednie złote”. Zawołanie, 
czyli hasło bojowe brzmiało „świeboda”, 
co oznaczało obfitość, hojność; od tego 
zawołania ród wziął przydomek Świebo-
dzice. Ród Gryfitów pojawia się na kar-
tach historii bardzo wcześnie, z rodu tego 
pochodziło wielu wyższych urzędników 
na dworach książąt piastowskich. Naj-
wyższe stanowisko osiągnął Jan Gryfita, 
który w latach 1149-1161 był arcybisku-
pem Gniezna.

W pierwszej połowie XIII wieku 
Gryfici zajmowali ważne stanowiska 
w księstwie krakowskim i mazowieckim 
oraz na śląskich dworach we Wrocławiu 
i w Opolu. Nasz Klemens był synem 
również Klemensa, kasztelana Płocka, 
stolicy księstwa mazowieckiego. Głów-
nym rodowym imieniem był Klemens, 
dlatego dla odróżnienia licznych osób 
tego imienia w literaturze historycznej 
przydano wszystkim różne przydomki. 
Nasz jaworznicki Klemens Gryfita, ze 
względu na osiągnięcia życiowe nazwany 
został Magnus czyli Wielki.

Po osiągnięciu wieku dorosłego opu-
ścił dwór książęcy w Płocku i udał się do 
swych krewnych na Śląsku. Tam żyła 
i dobrze prosperowała linia Gryfitów, 
posiadali majątki uzyskane z nadań 
piastowskich książąt. Synowie Klemensa 
płockiego znaleźli się na dworze księcia 
opolskiego Kazimierza, a braci było 
czterech: Jan zwany Janko pełnił służbę 
jako kasztelan śląskich grodów Rudy, 
Toszka i Cieszyna. Wierzbięta odznaczył 
się jako nadzorca budowy zamku książę-
cego i murów obronnych Opola, później 
po śmierci żony został benedyktynem 
w Tyńcu. Trzeci z braci, Andrzej został 
duchownym i objął stanowisko biskupa 
płockiego.

W dokumencie datowanym na dzień  
1 sierpnia 1228 roku czytamy, że Kazi-
mierz książę opolski za zgodą baronów 
swego księstwa postanowił wzmocnić 
zamek w Opolu obronnymi murami. Na 
kierującego robotami wyznaczył Wierz-
biętę z rodu Gryfitów, który był rodzo-
nym bratem Klemensa Magnusa. Nato-
miast sam Klemens Gryfita na budowę 
wspomnianych murów wyłożył sumę pię-
ciuset grzywien. Były to wielkie pieniądze, 
a najdobitniej świadczy o tym nadanie 
księcia Kazimierza, które stanowiło re-
kompensatę za wyłożoną przez Klemensa 
gotówkę. Dla naszej historii dokument 
ten posiada istotne znaczenie, ponieważ 
dotyczy nadań w pobliżu jaworznickiej 
okolicy. W tej sytuacji prawdopodobnym 

jest, że również jaworznickie wsie otrzy-
mał Klemens z tytułu swoich zasług dla 
księcia opolskiego. Mogło to mieć miejsce 
w latach 1228-1238, kiedy był dostojni-
kiem na dworze w Opolu, a jaworznicka 
okolica należała do tegoż księstwa.

Nie znamy powodów dla których 
Klemens opuścił książęcy dwór w Opolu. 
Jeszcze w 1234 roku odnotowany jest jako 
kasztelan Ryczenia twierdzy śląskiej, ale 
już po roku 1238 występował jako kasz-
telan krakowski, czyli najwyższy rangą 
świecki urzędnik w senioralnym księ-
stwie krakowskim. Nie mamy również 
dokładniejszych danych o działalności 
Klemensa z tego okresu, możemy tylko 
z faktu zajmowania czołowego stanowi-
ska kasztelana krakowskiego wnosić, że 
był przywódcą ówczesnych kół politycz-
nych w Małopolsce. Z racji swego stano-
wiska odegrał istotną rolę w działaniach 
wojennych w czasie najazdu Tatarów 
w 1241 roku – był głównym dowódcą 
w bitwie pod Chmielnikiem w dniu  
18 marca 1241 roku, gdzie zginął śmiercią 
bohatera.

Klemens należał do wybitnego rodu 
Gryfitów, on sam był postacią wyjątko-
wą. Zaliczał się do wybitnych osobistości 
i odegrał ważną rolę na dworach udziel-
nych księstw – opolskiego i krakowskiego, 
a swoją karierę zakończył bohaterskim 
epizodem – śmiercią na polu walki 
w obronie kraju. Należał przy tym do 
ludzi bardzo majętnych, ale majątku dora-
biał się sam, ponieważ jako syn kasztelana 
płockiego nie odziedziczył żadnych dóbr. 
Wszystko co posiadał, pochodziło z jego 
osobistych zasług i wysiłków, a w końcu 
posiadł bardzo wiele. Obliczono, że w to-
ku swojej służby na dworach książęcych 
opolskim i krakowskim dorobił się łącz-
nie 27 wsi oraz dodatkowo około 600 ha 
jako części we wsiach pod Krakowem.

Należał więc do największych możno-
władców w trzynastowiecznej Polsce, a na 
pewno był najbogatszym człowiekiem 
w ówczesnej Małopolsce. Jego bogactwo 
i stanowisko polityczne zostało wzmoc-
nione przez właściwe małżeństwo. A oże-
nił się niezwykle korzystnie, pojął za żonę 
Racławę córkę Zbrosława ze Śmicza. Ten 
wielmoża śląski był kasztelanem Opola, 
pieczętował się smokiem w herbie, a jego 

posiadłości obejmowały: Śmicz, Ścinawę, 
Sernice koło Gliwic, Kolinowice koło 
Ziębic i Kolnowice koło Śmicza. Zbrosław 
miał trzy córki, które bogato wyposażył; 
średnia z nich, Racława wniosła w po-
sagu 4 wioski, które później podaruje 
razem z mężem Klemensem klasztoro-
wi cystersek w Ołoboku. Małżeństwo 

Klemensa i Racławy nie dochowało się 
męskiego potomstwa, mieli tylko jedną 
córkę o imieniu Wizenna.

Wielkie osiągnięcia swojego życia Kle-
mens uwieńczył dziełem, którym zapisał 
się na kartach polskiej historii, a było to 
założenie zakonu sióstr benedyktynek 
w Staniątkach. Fakt utworzenia fundacji 
kościelnej nie był w owym czasie niczym 
szczególnym, ale fundacja Klemensa 
Gryfity odróżniała się bardzo bogatym 
uposażeniem, jakie otrzymała od swego 
fundatora. Istotną różnicą był również 
fakt, że fundator podarował cały swój 
majątek nie pozostawiając sobie niczego. 
W innych fundacjach kościelnych fun-
datorzy darowali jedynie pewne części 
swoich dóbr lub dochodów.

Klemens Magnus najpierw zakupił 
wieś Staniątki koło Niepołomic pod 
Krakowem i tam wybudował klasztor dla 
sióstr reguły św. Benedykta, który był filią 
zakonu benedyktynów w Tyńcu. Podsta-
wą uposażenia nowego zakonu był, jak już 
wspomniano, cały jego majątek. Poza tym 
skłonił swoich krewnych i do fundacji 
przyłączyli się rodzeni bracia – Jan, An-
drzej i Wierzbięta oraz kuzynowie z linii 
małopolskiej. Również wdowa po nim, 
Racława, podarowała posiadany przez 
siebie majątek. Oblicza się, że łącznie 
fundacja staniątecka obejmowała 41 wsi 
i całe uposażenie pochodziło wyłącznie 
od przedstawicieli rodu Gryfitów.

Ważną przyczyną stworzenia fundacji 
kościelnej przez Klemensa była jego sytu-
acja rodzinna, nie posiadał bowiem mę-
skiego potomstwa. W ten sposób zabez-
pieczał również jedyną córkę Wizennę, 
ponieważ ta została pierwszą opatką tego 
zakonu. Bardzo istotnym motywem jego 
postępowania była na pewno silna wiara 
religijna i żywione wtedy powszechnie 
przekonanie o skuteczności takiej fun-

dacji dla zbawienia duszy i zabezpiecze-
nia sobie spokoju wiecznego. Stosownie 
do panujących wtedy poglądów, Gryfici 
stworzyli najwłaściwszy pomnik dla 
uczczenia swojej działalności i utrwa-
lenia pamięci wśród potomnych. Dla 
najbliższej rodziny Klemensa klasztor 
staniątecki został również rodzinną ne-
kropolią – tam został pochowany w 1241 
roku, później pochowano wdowę po nim 
Racławę. W końcu złożono w 1289 roku 
Wizennę pierwszą opatkę tego klasztoru, 
na której kończy się linia rodu Klemensa 
Magnusa Gryfity.

W 1584 roku odnotowano w Staniąt-
kach rozwój legendy o fundatorach, na 
przełomie stuleci XVI i XVII rodzina 
Gryfitów – Klemens, Racława i Wizenna 
określani są jako błogosławieni. W tym 
czasie po raz pierwszy odkryte zostały 
ich szczątki i pochowane w mensie przy 
ścianie zakrystii. Lokalny kult rozwijał 
się w klasztorze przez następne wieki, 
w 1762 roku znalazł świadectwo w poli-
chromii klasztornego kościoła autorstwa 
Andrzeja Radwańskiego, gdzie przedsta-
wiono rodzinę fundatorów w komplecie. 
Dokonano wtedy również nowego po-
chówku w srebrnym sarkofagu w krypcie 
pod zakrystią. Dziełem przypadku jest 
natomiast fakt, że wspomniany malarz 
Andrzej Radwański był rodzonym ojcem 
Feliksa, senatora Rzeczpospolitej Kra-
kowskiej, o którego zasługach pisałam 
w poprzednich artykułach.

W tak dziwny sposób splotły się na 
przestrzeni kilku stuleci losy bohaterów 
moich artykułów związanych z naszą 
lokalną historią Jaworzna. Wydaje się, 
że jakaś zaciszna uliczka imienia Kle-
mensa Gryfity stanowiłaby interesujący 
akcent na mapie naszego miasta, mając 
przy tym mocne uzasadnienie w prze-
szłości. maria leś-runiCKa

Późnobarokowy ołtarz główny z około 1759 roku, część środkowa, na 
zasuwie obraz Niepokalanego Poczęcia St. Bocheńskiego z 1918 roku

Zmieniające się potrzeby gór-
nictwa oraz rosnąca świadomość 
pracowników śląskich kopalń 
spowodowały, że szkoły górnicze 
skierowane do osób dorosłych po-
nownie wznowiły nabory do klas  
o kierunku górniczym. Działania 
w tym zakresie okazały się strza-
łem w dziesiątkę. 
Niepubliczne szkoły dla dorosłych cie-
szyły się dużym zainteresowaniem. Co 
było tego powodem? Zadając to pyta-
nie słuchaczom Niepublicznej Szkoły 
Policealnej dla Dorosłych powołanej 
przy Centrum Kształcenia i Promocji 
Kadr LIDER Sp. z o.o. w Jaworznie otrzy-
maliśmy następujące odpowiedzi:
– jest to najkrótsza i najtańsza droga 

zdobycia kwalifikacji w zawodzie 
górniczym, 

– jest to pomocne w uzyskaniu zatrud-
nienia w zakładach górniczych,

– system zaoczny pozwala równo-
cześnie pracować i kształcić się.

Słuchacze dodawali jeszcze wiele 
własnych powodów, które przyczy-
niły się do podjęcia nauki w takiego 
rodzaju szkole. 
– Jestem zadowolony z podjętej decyzji. 
Wiem, że jest mi to niezbędne w przy-
szłości do uzyskania zatwierdzeń dozo-
ru górniczego i awansowania – mówi 
jeden ze słuchaczy, który od 1,5 roku 
pracuje na kopalni. Optymizm słucha-
czy i chęć dalszego kształcenia jest 
nadzieją nie tylko dla szkół tego typu, 
ale również dla zakładów górniczych, 
które dążą do pozyskania wykwalifi-
kowanych pracowników. Trzymamy 
kciuki za ich sukcesy w przyszłości. 
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Twórczość

25 lat STK – rok jubileuszowy (cz. 12)

Nasi artyści

o g ł o s z e n i e

90-lecie Lotnictwa 
Polskiego (1918-2008)Nie ma chyba na świecie człowie-

ka, który nie posiada żadnego talentu, 
a ponieważ twórczość kulturalna to-
warzyszy ludziom niemal od zarania 
dziejów i jest ich naturalną potrzebą, 
każdy ma do niej prawo. Potwierdza 
to historia, albowiem do dzisiaj swoje 
stałe miejsce w kulturze mają Homer, 
czy też Rej, a obrazy Nikifora osiąga-
ją w galeriach bardzo wysokie ceny. 
W twórczości, oprócz talentu, ważne 
jest również to, czy autor ma coś cieka-
wego do przekazania i czy swoim dzie-
łem potrafi odbiorcę zainteresować. 
Istotna jest też stała praca nad sobą 
i ciągłe doskonalenie swojego warszta-
tu, albowiem każdy twórca powinien 
się rozwijać i iść do przodu – ciągłe 
dreptanie w miejscu sprowadza go do 
roli rzemieślnika, a z czasem powoduje 
cofanie się, aż do zniechęcenia i utraty 
formy. Doskonale zdawał sobie z tego 
sprawę pan Jerzy Larysz. Ukończył 
średnią szkołę ekonomiczną i w swoim 
zawodzie przepracował 40 lat w Zakła-
dach Chemicznych „Organika-Azot” 
w Jaworznie, ale posiadał jeszcze 
ogromną pasję, jaką jest działalność 
kulturalna i tę potraktował poważnie, 
na równi z pracą zarobkową. Na użytek 
swoich zainteresowań ukończył Stu-
dium KO – Wydział Teatralny w Ka-
towicach. Z powodzeniem oddawał 
się różnorodnym dziedzinom sztuki: 
muzykował w orkiestrze kameralnej, 
śpiewał w chórach, prowadził teatrzyk 
kukiełkowy, występował na estradzie, 
reżyserował sztuki teatralne w Teatrze 
Miejskim w Jaworznie. Oprócz tego 
pięknie malował i rysował, parał się 
również poezją i prozą. Wstępując 
do Stowarzyszenia Twórców Kultury 
w Jaworznie od razu dał się poznać 
jako prężny działacz. Uczestniczył 
jednocześnie w pracach dwóch sekcji: 
plastycznej i literackiej, niejednokrot-
nie wchodził w skład zarządu Sto-
warzyszenia, brał udział w licznych 
plenerach malarskich, a swoją wiedzą 

z zakresu historii sztuki, znajomości 
podstaw rysunku i malarstwa oraz 
technik malarskich chętnie dzielił 
się z innymi podczas wielu prelekcji 
i szkoleń. 

Twórczość pana Jerzego Larysza 
jest bogata, i różnorodna. Artysta 
uprawia rysunek tuszem, oraz malar-
stwo akwarelowe, pastelowe i olejne. 
Tematyką jego obrazów są pejzaże 
górskie i wiejskie krajobrazy. Ze 
szczególnym upodobaniem uwiecz-
nia beskidzką architekturę drewnia-
ną, tak świecką jak i sakralną.

W poezji, głównie lirycznej, prze-
waża jedna z trudniejszych jej form, 
jaką jest sonet. Swoje wiersze publi-
kował niejednokrotnie w lokalnej 
prasie. Proza pana Jerzego Larysza 
traktuje o stosunkach społeczno-
ekonomicznych i obyczajowych 
w środowisku robotniczym, w końcu 
lat trzydziestych minionego stulecia 
oraz w czasach komunistycznych. 
Wydał zbiór opowiadań pt. „Życie 
w kolonii fabrycznej” oraz  powieść 
zatytułowaną „Błyski sukcesu”.

Podróż po południowo-wschod-
niej części Europy stała się  inspiracją 
do napisania cyklu reportaży. Powsta-
ły też nowe wiersze i obrazy, a całość 
stanowi jeden tematyczny dział jego 
twórczości, który jest w fazie przygo-
towywania do wydawnictwa.

Pan Jerzy Larysz swoje obrazy 
i rysunki prezentował na wielu wy-
stawach zbiorowych w Jaworznie 
i poza jego granicami (w Katowicach, 
Bielsku-Białej). W ogólnopolskim 
konkursie „EKO 97” jego rysunek 
został zakwalifikowany do wystawy 
pokonkursowej.

Działalność pana Jerzego Larysza 
została nie tylko zauważona, ale rów-
nież doceniona. Otrzymał Nagrodę 
Miasta Jaworzna w Dziedzinie Upo-
wszechniania Kultury oraz odznakę 
Zasłużony Działacz Kultury przyzna-
ną przez Ministra Kultury i Sztuki. 

LETNIE POPOŁUDNIE
Zboże zwiezione złoci się w stodole,
Buczący szerszeń straszy w liściach 
gruszy,
Paw pośród drobiu ogonem się puszy,
Gderliwy indyk głosi swe niedole. 

Pies u sąsiada ujada zaciekle
Na stado gęsi co z godnością kroczy.
Kot czarny mruczy, przymknął senne oczy,
Grzeje się w słońcu i ziewa przewlekle.

Wierzbowe łozy lato zdobi słońcem,
W ulotnym puchu nowe życie niesie,
Sytej jesieni być może jest gońcem.

Gdziekolwiek spojrzę, to wydaje mi się, 
Zwycięska radość, zagubione troski,
Spokój w naturze, spokój w sercu gości.

WCZESNE NADZIEJE
Krótki dzień jeszcze i Ceres uśpiona,
Jeszcze brzemienne śniegiem pełzną chmury,
Gdy zwiastun zmiany w przestworzach  
z przekory
Ogłasza trelem natury zwycięstwa.

Biały przebiśnieg w zaroślach umiera
Kruchej przylaszczce miejsca ustępuje,
Wiatr pracowity dziarsko pogwizduje
I śnieżną kołdrę z pól i lasów zdziera.

Tęskny czas nastał, czas oczekiwania,
W serca skostniałe sączący nadzieje, 
Że łzy pokoleń ciepły wiatr owieje.

Może przedwiośnie szczęściem się wyłania
I nowe dzieje zakwitną radośnie ?
A może tylko zakwitną żałośnie?

Lotnictwo Polskie 
w II wojnie światowej

Po klęsce wrześniowej dowódz-
two i polski personel lotniczy podjął 
dalszą walkę z agresorem. W zuży-
tych mundurach i kombinezonach 
przez Rumunię, Syrię, Północną 
Afrykę dotarli do Francji na apel 
gen. W. Sikorskiego do formujących 
się tam jednostek Armii Polskiej. 
Następnie skierowani zostali do 
Wielkiej Brytanii, walczyć o Polskę 
na obcej ziemi.

Pierwsi polscy lotnicy przybyli na 
„wyspę ostatniej nadziei” na początku 
roku 1940. Wielu Polaków miało do-
świadczenie bojowe z walk nad Polską 
1939 roku i walk nad Francją.

W Wielkiej Brytanii kierowano 
ich do jednostek wyszkolenia opera-
cyjnego (Operational Training Unit 
– OTU), gdzie zgodnie z brytyjskim 
systemem poddano ich szkoleniu wg 
praktyki RAF-u.

Największym problemem dla 
Polaków była bariera językowa, 
większość oficerów przedwojenne-
go lotnictwa znała język niemiecki 
lub francuski. Tu musieli szybko 
opanować angielsk ie formułk i, 
określenia kodów, meldunki, okre-
ślenia kierunków. Opanowali dość 
szybko i wkrótce latali z Brytyjczy-
kami, przyjmując ich doświadczenie 
i umiejętności z zakresu taktyki 
zaskakująco dobrze. Polscy piloci 
przechodzili szkolenia z samolotami 
Hurricane. Poziomem wyszkolenia 
wyróżniali się spośród innych so-
juszników, walczących pod znakiem 
królewskiego lotnictwa.

The Battle of Britain
W połowie roku 1940 Anglicy 

rozpoczęli rozbudowę i reorganiza-
cję lotnictwa aliantów, formowano 
dywizjony lotnictwa polskiego, m.in. 
4 dywizjony myśliwskie PSP 303, 
302 oraz 300 i 301. Według brytyj-
skich historyków największa bitwa 
powietrzna „Bitwa o Anglię” trwała 
od 10 lipca do 31 października 1940 
roku. Stroną atakującą było niemiec-
kie lotnictwo – Luftwaffe, stroną 
broniącą lotnictwo angielskie RAF 
(Royal Air Force).

Jaworznianie 
w Bitwie o Anglię

Polscy piloci dawali dowody bez-
granicznego poświęcenia, woli walki 
i żądzy odwetu za wrzesień 1939 
roku. Najbardziej intensywne walki 
lotnicze rozgrywały się w okresie od 
sierpnia do października 1940 roku 
w odpowiedzi na zmasowane ataki 
Luftwaffe. W czasie tych najcięższych 
walk prawie 100 polskich pilotów 
wspomagało 30 dywizjonów RAF. 
Inni zostali przydzieleni do tworzą-
cych się angielsko-polskich i polskich 
jednostek myśliwskich.

Na wykazie asów polskiego lot-
nictwa od czerwca 1940 r. do czerwca 
1941 r. w jednostkach myśliwskich 
znaleźli się polscy lotnicy, którzy od-
nieśli wiele zwycięstw, m.in. Skalski 
Stanisław, Urbanowicz Witold, Gab-
szewicz Aleksander, Retinger Witold, 
Król Wacław, Pniak Karol, Własno-
wolski Bolesław, Pfeifer Jan i inni.

W dywizjonie 32 stacjonującym 
w Biggin Hill pod Londynem od  
8 sierpnia 1940 r. znajdowało się 

trzech polskich pilotów: Pfeifer Jan, 
Pniak Karol i Własnowolski Bolesław. 
Polscy lotnicy przypadli do gustu 
swym angielskim kolegom, przylgnę-
ły do nich nawet swojskie przezwiska 
„Fiffi”, „Cognac” (co wymawia się 
podobnie jak Pniak) i „Vodka” (Wła-
snowolski).

Por. pil. Karol Pniak cieszył się 
dużym uznaniem i sympatią wśród 
dowództwa i personelu angielskich 
pilotów, zaliczany był do jednego 
z najlepszych. W bilansie dokonań bo-
jowych w Bitwie o Anglię odnotował 
znaczące sukcesy: 12 sierpnia zestrze-
lił indywidualnie 1 Bf-109, 18 sierpnia 
2 Bf-109, 11 października jako jedyny 
Polak zestrzelił 2 włoskie Fiaty BR-
20, 22 sierpnia uszkodził Bf-109, i ½ 
Do-215, 15 sierpnia prawdopodobnie 
Bf-109 i 24 sierpnia Bf-109. W walce 
z Bf-109 w rejonie Folkstone z płoną-
cego samolotu ratował się skokiem ze 
spadochronem i z obrażeniami został 
odesłany do szpitala, jego Harricane 
rozbił się k. Lyminge. Od 16 września 
walczył w dywizjonie 257.

Bohaterską sławą okrył się Dywi-
zjon 303 kościuszkowski, w którym 

walczył Wiktor Kępka oraz mecha-
nik samolotowy Mieczysław Kolka 
w dyw. 302, 303, 308.

Wielu polskich znanych wspania-
łych pilotów, walczących na rozle-
głych frontach wojny na Zachodzie, 
poniosło śmierć żołnierza patrioty: 
Bolesław Własnowolski 1.11.1940 r. 
nad terytorium Anglii oraz jaworz-
nianie Mieczysław Byrczek nad tery-
torium Anglii (nieznane okoliczno-
ści), sgt.pil. Józef Czerwonka 23-letni 
pilot samolotu bombowego dyw. 300, 
zginął u wybrzeży Holandii 5 czerwca 
1942 roku.

Po zakończeniu II wojny Wiktor 
Kępka osiadł na stałe w Wielkiej Bry-
tanii. Mieczysław Kolka wyjechał do 
RPA, nigdy nie powrócił do Polski, 
zmarł w roku 1971 na czarnym lądzie. 
Mjr pil. Karol Pniak w roku 1947 po-
wrócił do Polski.

21 września 2008 roku w Jaworznie 
odbędą się jubileuszowe uroczystości 
„Chwalebne Dzieje Lotnictwa Pol-
skiego (1918-2008)” organizowane 
przez Stowarzyszenie Lotników Pol-
ski Południowej.

zofia ŻaK

Samolot hurricane
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o g ł o s z e n i e

1262/d/08

1 września to jeden z najtrudniejszych 
emocjonalnie dni dla niejednego 
ucznia... na szczęście szybko mija i już 
następnego dnia można powrócić do 
intensywnego, zapomnianego już, 
ale ukochanego rytmu pracy, który to 
przecież jest, lub być powinien, naszym 
wyścigiem po szczęście.

O ile łatwiejsze byłoby uczucie towa-
rzyszące powrotowi do szkoły, gdybyśmy 
mieli świadomość, że to, co na co dzień 
przybiera kształt utrapienia, w efekcie  
będzie naszym szczęściem? 

Jednak obecność naszych pozy-
tywnych i uśmiechniętych profesorów 
sprawia, że atmosfera w I LO nabiera 
kolorów. Grono odświętnie ubranych 
uczniów, wysokie obcasy, eleganckie 
krawaty, nowe fryzury, salwy śmiechu, 
entuzjastyczne rozmowy i tęskne pro-
mienie słońca przemykające po twa-
rzach oczekujących przed budynkiem 
Jedynki na tę „ostateczną” chwilę... po-
wiew jesieni gdzieś w oddali za plecami, 
a wewnątrz? Wypolerowane podłogi, 
zapach nowych trampek i świeżo malo-

Jedynka pierwszego (września) czyli nowy początek...
wanych ścian- nasz wspólny dom, który 
opuściliśmy na dwa miesiące znów chce 
nas przyjąć...

Na sali gimnastycznej w momencie 
zrobiło się tłoczno, już po chwili wypeł-
niły ją dźwięki hymnu państwowego 
zgromadzonych uczniów i Grono Peda-
gogiczne oficjalnie powitała pani dyrek-
tor Bożena Palian; przedstawiciel Grona 
Profesorskiego odczytał odczytał list od 
minister edukacji Katarzyny Hall. Sym-
boliczne przecięcie szarfy oznaczające 
początek roku szkolnego zapewne spowo-
dowało ścisk w żołądkach wielu uczniów 
i było oficjalną zachętą do pracy. 

W części artystycznej na scenie wy-
stąpił kabaret, który zrobił wszystko, 
aby uczynić 1 września dniem nie tyle 
znośniejszym, co wręcz zabawnym 
i pełnym optymizmu. Celem przed-
stawienia było obudzenie w uczniach 
świadomości, jak dużym wyróżnie-
niem jest przynależność do elitarnej 
młodzieży I LO. Spektakl kabaretowy 
w wykonaniu uczniów klasy 2d wy-
korzystał znany z wielu przedsięwzięć 

artystycznych motyw castingu. Pozwo-
liło to na przedstawienie w krzywym 
zwierciadle zarówno uczniowskich, jak 
i nauczycielskich zachowań, obecnych 

w szkolnej rzeczywistości. Piosenki: 
„Oda do identyfikatora”, „Noś dres” 
oraz „Laba się skończyła” spotkały się 
z entuzjastycznym przyjęciem publicz-

ności. Spotkania z wychowawcami 
zakończyły pierwszy, jeszcze radosny, 
dzień pobytu w szkole.

aldona wojtyła, justyna rysula i lo

Spektakl kabaretowy w wykonaniu uczniów klasy 2d

EX  LIBRIS
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworz-
nie ogłasza konkurs na EX LIBRIS.

regulamin Konkursu
I Ekslibris MBP winien nawiązywać do charakteru 

i funkcji instytucji, łączyć tradycję z nowoczesnością.
II Ekslibris będzie wykorzystany przez MBP 

w wydawnictwach i materiałach promocyjnych, 
przy okazji wydarzeń i organizowanych imprez, na 
stronie internetowej i innych.

III Konkurs ma charakter otwarty. Każdy uczestnik 
może zgłosić dowolną ilość projektów dotąd nie 
publikowanych i nie nagradzanych w innych 
konkursach.

IV Prace mogą mieć dowolny kształt o wymiarach nie 
większych niż 15 cm x 15 cm, wykonane dowolną 
techniką (kolorowe, czarno-białe lub w sepii).

V Praca powinna zawierać:napis: EX LIBRIS, nazwę: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.

VI Praca winna być naklejona na biały karton formatu 
A-4. Mile widziana będzie także praca dołączona 
w wersji elektronicznej.

VII Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację 
regulaminu.

VIII Każdy projekt winien być opatrzony godłem 
(słownym) i to samo godło należy umieścić na 
dołączonej kopercie zawierającej informacje 
o autorze pracy (imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, nr telefonu, ew. adres e-mail i wiek).

IX Do projektu należy dołączyć oświadczenie 
wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101 poz. 926), o wyrażeniu zgody na 
wykorzystanie danych osobowych niezbędnych do 
przeprowadzenia konkursu.

X Wszystkie nadesłane na konkurs prace stają się 
własnością organizatora i pozostają w zbiorach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. 
Laureat/ka konkursu przekazuje MBP w Jaworznie 
prawa do wykorzystania ekslibrisu na wszystkich 
polach eksploatacji.

XI Prace można przekazywać osobiście lub za 
pośrednictwem poczty na adres: Miejska 
Biblioteka Publiczna, Rynek Główny 17, 43-600 
Jaworzno, w terminie do dnia 1.11.2008 r. 
z dopiskiem „EKSLIBRIS”.

XII Zwycięzcę konkursu wyłoni Jury powołane przez 
Organizatora. Organizator przewiduje przyznanie 
nagród pieniężnych: I miejsce - 2000 zł brutto, II 
miejsce - 1500 zł brutto, III miejsce - 1000 zł brutto.

XIII. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie 
nagrody i wyróżnień nastąpi w listopadzie 2008 r.

XIV Informacja o organizowanym konkursie i jego 
rozstrzygnięciu będzie umieszczona na stronach 
internetowych MBP (www.biblioteka.jaw.pl). 
Zainteresowane osoby zostaną poinformowane 
listownie.

XV Prace, które wpłyną na konkurs zostaną 
zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

XVI Informacji o sprawach nie objętych Regulaminem 
udzielają pracownicy MBP.

Katarzyna poKuta
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 Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
informuje o planowanych zajęciach, wykładach 

i warsztatach w i semestrze 2008/09
Wykłady odbywać się będą w Bibliotece Miejskiej, Rynek 17 w sali 
wykładowej w soboty w godzinach 14.00 – 15.30.
Psychologia – II sobota miesiąca
Religie świata – III sobota miesiąca
Zdrowie-medycyna III wieku – II sobota miesiąca
Język angielski – poniedziałek w godzinach od 17.00 – 18.00
Język rosyjski – środa w godzinach od 15.30 – 16.30
Język niemiecki – czwartek w godzinach 17.00 – 18.00.
Uwaga: w/w zajęcia językowe odbywać się będą metodą audiowizualną, 
osoby zainteresowane tradycyjną formą nauki proszone są o zgłoszenie 
tego faktu w Biurze Zarządu.
Trening umysłu – zajęcia odpłatne. Jeden wykład 3-godzinny – 15 zł, 
4 zajęcia w miesiącu – płatne z góry za cały miesiąc. O miejscu 
i terminach poinformujemy w miesiącu październiku br.
Gimnastyka w wodzie – zajęcia odbywać się będą na basenie krytym 
na Osiedlu Stałym jeden raz w tygodniu, tzn. we wtorki w godzinach 
8.00 – 11.00 lub w środy w godzinach 9.00 – 11.00 w grupach po 20 
osób. Odpłatne po 4 złote za godzinę. Płatne z góry za cały miesiąc. 
Wstęp na basen uczestnicy opłacają we własnym zakresie.
Klub książki – I wtorek miesiąca godzina 10.00.
Klub filmowy – II wtorek miesiąca godzina 10.00.
Ćwiczenia Tai-Chi odbywać się będą na swieżym powietrzu na stadion 
ie MCKIS przy ulicy Moniuszki; w razie niepogody w hali sportowej przy 
ulicy Piłsudskiego w godzinach 9.00 – 13.00 w każdy czwartek.
Informacja o pozostałych zajęciach będzie podana na inauguracji 
roku akademickiego, która odbędzie się 2 października 2008 r. 
o godzinie 16.00 w sali teatralnej MCKIS przy ulicy Mickiewicza 2.

Jak już sygnalizowaliśmy w po-
przednim numerze „Ct”, w najbliż-
szy weekend odbędzie się między-
narodowa impreza sportowa 4x4 
Trial Jaworzno 2008.

4x4 Trial Jaworzno 2008

Samochód Mariana Lewka próbuje sforsować podjazd przy ścianie kamieniołomu w Pieczyskach

Jaworznicki Automobilklub Jawor 
zaprasza 13 i 14 września na trial sa-
mochodów terenowych, nad którym 
patronat objął Prezydent Miasta Jaworz-
na. Ta dwudniowa impreza, stanowiąca 
V rundę zawodów o Puchar Śląska 
odbędzie się na terenie  nieczynnego 
kamieniołomu w Pieczyskach, w okolicy 
ulicy Płetwonurków.

4x4 Trial Jaworzno 2008 będzie 
V rundą cyklu zawodów o Puchar Ślą-
ska, rozgrywanego w Czechach i Pol-
sce. Konkurencje sprawdzają umiejęt-
ności techniczne kierowców, którzy 
muszą przejechać próbę składającą 

się z 5-6 bramek. Należy je pokonać 
w ustalonej  kolejności, w ramach wy-
znaczonego limitu czasowego. Punkty 
karne naliczane są m.in. za potrącenie 
bramek, ilość cofań lub przekroczenie 

czasu przejazdu. Ukończenie próby, 
nawet z minimalną ilością punktów 
karnych, nie jest łatwe, o czym przeko-
na się każdy z kibiców ! Organizatorzy 
w pierwszym dniu zmagań przygo-
towali 5 prób sportowych, w dru-
gim dniu zawodów będą rozegrane 
3 próby sportowe.

Dodatkową atrakcją w ostatnim dniu 
zawodów będzie specjalna konkurencja 
– Fonos Wyryp. Próba ta  będzie praw-
dziwym pokazem umiejętności i wy-
trzymałości zarówno dla zawodników 
jak i startujących pojazdów. Istotny bę-
dzie nie tylko czas, w którym zawodnik 

ukończy przejazd, ale wyczynem może 
być samo osiągnięcie linii mety!

Oprócz widowiskowych zmagań 
samochodów i ich kierowców z tere-
nem i z czasem Automobilklub Jawor 

zaplanował wiele imprez towarzyszą-
cych: salon samochodów 4x4, pokazy 
ratownictwa, konkurs fotograficzny, 
strzelnicę paintballową, koncerty lokal-
nych zespołów oraz dobrze zaopatrzony 
punkt gastronomiczny.

Salon samochodów 4x4 będzie 
stanowił wystawę, na której śląscy 
dilerzy marek związanych z offro-
adem będą prezentować swoją ofer-
tę. Udział zapowiedzieli m.in: Land 
Rover, Jeep, Ssang-Yong, Mitsubishi 
i Toyota. Wystawcy dodatkowo 
zgłosili do startu w Trialu specjal-
nie przygotowane auta, aby każdy 

z kibiców mógł przekonać się o ich 
dzielności w terenie. 

Ponadto przez cały czas trwania 
imprezy będą organizowane pokazy 
ratownictwa organizowane przez firmę 
„Ratline”. Osoby, które chcą sprawdzić 
swoje umiejętności strzeleckie i podnieść 
poziom adrenaliny, na pewno chętnie 
odwiedzą profesjonalne pole paintballo-
we, obsługiwane przez firmę „Air”. 

Podczas pierwszego dnia zawo-
dów dla fotografów-amatorów będzie 
rozgrywany konkurs fotograficzny 

z cennymi nagrodami, m.in. za zajęcie 
I miejsca organizator ufundował aparat 
fotograficzny.

Serdecznie zapraszamy zarówno do 
kibicowania widowiskowym zawodom 
sportowym jak i aktywnego udziału 
w imprezach towarzyszących. Na pewno 
atrakcji kibicom nie zabraknie, a przyj-
ście na 4x4 Trial Jaworzno 2008 będzie 
dobrym sposobem na weekendowy 
wypoczynek.
Szczegóły imprezy na www.4x4trial.pl.

automoBilKluB jawor

Kilimandżaro zdobyte

20:33 – środa, 3 września
Właśnie dostaliśmy się 
na pokład Boeinga 747 
kenijskich linii lotniczych. 
Za trzydzieści minut 
odlecimy z Amsterdamu do 
Nairobi. Nie obyło się bez 
przygód, gdzie w Warszawie 
ewakuowano na 30 minut 
terminal 1 ze względu 
pozostawionego przez kogoś 
pakunku. Na szczęście 
lot Warszawa - Amsterdam 
przebiegł pomyślnie – do 
jutra!

8:03 – czwartek, 4 września
O 7.00 (5.00 polskiego 
czasu) wylądowaliśmy 
w Nairobi. Pakujemy się do 
busa i jedziemy do Arusha 
w Tanzanii. Wieczorem 

powinniśmy być na miejscu.

12:28 – piątek, 5 września
Od godziny jesteśmy w Parku 
Narodowym Kilimandżaro. 
Pierwszy odcinek trasy 
pokonujemy przez dżunglę. 
Temperatura w cieniu wynosi 
27 stopni. Przed nami 
jeszcze około 6 godzin 
drogi. Ok. 20.00 rozbijemy 
namioty.

6:46 – sobota, 6 września
Wczoraj zaczynaliśmy 
na 1700m n.p.m. O 20.00 
dotarliśmy do pierwszej 
bazy na wysokości 3000m 
n.p.m. Noc była bardzo 
zimna. Około godziny 8.00 
– 9.00 wyruszamy wyżej 
do obozu Shira Camp na 

wysokości 3800m n.p.m.

niedziela, 6 września
W sobotę dotarliśmy do 
obozu Shira Camp na 
wysokości 3800m n.p.m. Przez 
cały dzień walczyliśmy 
z wiatrem i brakiem 
zasięgu. W niedzielę,  
w celu aklimatyzacji 
weszliśmy na wysokość 4550m 
n.p.m, a następnie zeszliśmy 
do obozu Barranco (3850m 
n.p.m). W poniedziałek 
rano udajemy się do obozu  
Barafu na wysokość 4600m. 
n.p.m. Do usłyszenia w miarę 
możliwości. Pozdrowienia 
dla wszystkich. 

poniedziałek, 6 września
Dotarliśmy właśnie do bazy 
na wysokość 4600m. n.p.m. 
Dziś w nocy, w okolicach 

północy zaatakujemy szczyt. 
Troszkę zmęczeni idziemy 
spać, aby zregenerować 
energię. Główny wierzchołek 
Kilimandżaro Uhuru Peak 
(5895m) planujemy zdobyć 
po siedmiogodzinnej 
wspinaczce.

12:30 – wtorek, 6 września
O 8.26 (czasu polskiego) 
stanęliśmy na szczycie 
Kilimandżaro! Piotr 
miał problemy z chorobą 
wysokościową, Marta i ja 
lekkie objawy, jednakże 
udało nam się dostarczyć 
jaworznicką flagę na 
najwyższy szczyt Afryki! 
Podczas drogi zaskoczyła 
nas śnieżyca, a widoczność 
nagle spadła do 100 
metrów. Teraz odpoczywamy 
w namiotach.

Marta Żbik, Piotr Fijoł i Sebastian Pycia rozpoczęli w środę, 
3 września br., wyprawę na Kilimandżaro. Ich powrót planowany 

jest na 21 września. Przekazujemy Państwu wiadomości z wyprawy, 
jakie otrzymaliśmy od jej uczestników SMS-ami.


