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Czy maszt 
telefonii 
powstanie?

W ubiegły wtorek zarząd Stowarzy-
szenia Jaworzno Moje Miasto podjął 
decyzję o cofnięciu rekomendacji dla 
Janusza Ciołczyka do pełnienia funkcji 
przewodniczącego Rady Miejskiej

To konsekwencja wniosku, który tra-
fił do zarządu po ostatnich wyborach par-
lamentarnych. Podpisało go kilkudzie-
sięciu członków stowarzyszenia. Wtedy 
zarząd dwukrotnie w obecności Janusza 
Ciołczyka obradował nad tą sprawą.

Dlaczego więc decyzja zapadła 
dopiero teraz, po kilku miesiącach? 
Okazało się bowiem, że Janusz Cioł-
czyk, jak twierdzi przewodniczący 
JMM Paweł Silbert, od tego czasu 
regularnie unikał posiedzeń zarządu 

– Nie mamy nic przeciwko 
kandydowaniu członków 
JMM w wyborach 
parlamentarnych. Uważamy 
jednak, że Janusz Ciołczyk, 
jako wiceprezes JMM 
powinien wystąpić do zarządu o uzyskanie 
rekomendacji stowarzyszenia dla swojej 
kandydatury. Niestety tego nie zrobił 
– powiedział poseł Wojciech Saługa, jeden 
z wiceprezesów stowarzyszenia.

Czerwona kartka 
dla Ciołczyka

Jakim graczem jest Janusz Ciołczyk? Jak widać na zdjęciu potrafi zachować stoicki spokój, nawet 
w niesprzyjającej sytuacji, kiedy to jego drużyna z Ciężkowic przegrywa kolejny szósty mecz w V lidze

Od dłuższego czasu w rejonie 
skrzyżowania ulicy Krakowskiej 
z łącznikiem Trasy Śródmiejskiej jest 
zmieniona organizacja ruchu. Po 
ściągnięciu przypominającej o tym 
tablicy kierowcy znowu zaczęli 
jeździć na pamięć.
Do tej pory, jadąc ulicą Krakowską, 
w kierunku Chrzanowa, po 
dojechaniu do skrzyżowania 
z łącznikiem przy stadionie Victorii, 
napotykaliśmy biało-czerwone 
oznaczenie przypominające, 
że droga główna odbija w tym 
momencie w prawo. Teraz, po 
otwarciu nowej stacji benzynowej 
przy Trasie Śródmiejskiej, 
oznakowanie zostało usunięte 
i kierowcy nie zawsze zwracają 
uwagę na obowiązującą już od 
kilku miesięcy organizację ruchu 
i często jadą dalej ulicą Krakowską, 
nie ustępując pierwszeństwa 
samochodom, które wjeżdżają 
z prawej i mają pierwszeństwo. 
Dlatego dochodzi tutaj do 
wielu kolizji. – Od piątku w tym 
rejonie doszło już do trzech kolizji 
– mówi młodszy aspirant Tomasz 
Obarski z Komendy Miejskiej 
Policji. – Przyczyną wszystkich 
było nieustąpienie pierwszeństwa 
przejazdu.
Apelujemy do kierowców 
o ostrożność w tym rejonie 
i zwracanie uwagi na znaki drogowe.

p.jamróz

Uważaj  
na Krakowskiej

W ub. tygodniu otwarto skrzyżowanie 
ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej  
z ul. Sławkowską. Przystanki 
autobusowe wróciły na swoje miejsce, 
ale sama ulica Sławkowska nadal 
pozostaje zamknięta dla ruchu.
Wszystko za sprawą remontu 
nawierzchni drogi. Po pracach 
wykonanych przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji, przyszła kolej na Miejski 
Zakład Drogowy. – Potrwają w tym 
miejscu prace związane z modernizacją 
nawierzchni i chodników – wyjaśnia 
zakres prac Sebastian Kuś z Miejskiego 
Zarządu Dróg i Mostów. Jednocześnie 
rzecznik firmy przypomina, że objazd 
nadal odbywa się ulicą Krótką, która 
jest jednokierunkową i obowiązuje 
tam zakaz zatrzymywania się.
Wszystkie prace stanowią część 
projektu „Rynek Od.Nowa”, ale 
charakter samej ulicy po jej 
modernizacji się nie zmieni. 
Nawierzchnia z czerwonej klinkierowej 
cegły pozostanie na wjazdach do 
posesji oraz placach postojowych.
Remont na tym odcinku zakończy 
się jeszcze przed końcem tego roku, 
w listopadzie.

pK
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Janusz Ciołczyk nie jest nowicjuszem 
w polityce i od kilkunastu lat układa 
swoje sprawy wyjątkowo skutecznie. 
Kiedy rządziła w Jaworznie lewica, choć 
jest członkiem PSL-u, sprawnie z nimi 
współpracował. Kiedy w rządzeniu przy-
szedł czas na prawicę, to i w tej formacji 
znalazł swoje miejsce.

Jest synem znanego, nieżyjącego już, 
działacza z Ciężkowic – Jana Ciołczyka, 
trudno się zatem dziwić, że dyskontuje 
rodzinne predyspozycje do pracy spo-
łecznej, skoro odziedziczył je po ojcu.

W rozmowie z dziennikarzem na te-
mat cofnięcia mu rekomendacji JMM-u, 
choć nie chciał się oficjalnie wypowia-
dać, to nie było nawet nutki strachu, że 
zostanie pozbawiony funkcji przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Jaworznie.

Zachowanie takie można jedy-
nie tłumaczyć tym, że jego ambicje 
sięgają znacznie wyżej. W numerze  
34. gazety pisaliśmy, że w ub. miesiącu 
na Wojewódzkim Zjeździe PSL-u Janusz 
Ciołczyk awansował na stanowisko 
sekretarza Śląskiego Zarządu PSL oraz 

JMM. Jak Silbert, sprawa nie mogła 
pozostać bez rozstrzygnięcia.

Głównym powód złożenia wniosku 
o cofnięcie rekomendacji Januszowi 
Ciołczykowi związany jest z ostatnimi 
wyborami parlamentarnymi.

został delegatem na X Kongres PSL-u. 
Jeśli do tego dołożymy kandydowanie 
w ostatnich wyborach do Sejmu z listy 
PSL, to tworzy się obraz konsekwent-
nego polityka, który organizuje i panuje 
nad swoją karierą polityczną.

Etap polityki samorządowej staje 
się zatem dla niego zamknięty, a de-
cyzja JMM o cofnięciu rekomendacji 
raczej mu sprzyja, ponieważ dla lokal-
nej społeczności zostanie bohaterem, 
jako „prześladowany” przez władzę, 
a do tego się uwolni z obowiązków 
przewodniczącego RM. Pozwoli mu 
to zająć się swoją dalszą karierą po-
lityczną, przynajmniej na szczeblu 
regionalnym. Na ostatnim zjeździe, 
na którym został sekretarzem za-
rządu, podjęto uchwałę, skierowaną 
do parlamentarzystów o ponownym 
utworzeniu w Szczakowej Zakładu 
Taboru Kolejowego. Biorąc zatem 
pod uwagę fakt, że PSL jest w koalicji 
rządzącej, to widać, że w PKP powstać 
musi kilka etatów dyrektorskich, jeśli 
inicjatywa zjazdu się powiedzie.

Trudno powiedzieć, czy Ciołczyk 
szuka tam miejsca, jednak powsta-
nie zakładu w Szczakowej stanie się 
również dla niego dużym sukcesem 
politycznym. Działalność jego ojca 
– Jana została dostrzeżona nie tylko 
w kręgach lokalnych, ale także na 
arenie ogólnopolskiej, nie należy 
się zatem dziwić, że syn ma ambicje 
przeskoczyć ojca, czego mu prawdo-
podobnie wiele osób życzy.

Wydaje się zatem, że wszystko układa 
się po myśli Janusza Ciołczyka. Jako rad-
ny będzie miał dobry kontakt z lokalną 
społecznością, a uwolniony z obowiąz-
ków przewodniczącego RM, może siły 
swe skierować na marsz ku górze, co-
kolwiek miałoby to znaczyć.

józef matysiK

P.S. Jest jedno zagrożenie dla Cioł-
czyka. Jeśli PSL jako formacja po-
lityczna zostanie po pewnym czasie 
w kraju zmarginalizowana, w co 
prawdopodobnie żaden z działaczy 
PSL-u dziś nie uwierzy.

Analiza

Co więcej, jak twierdzą wniosko-
dawcy z JMM, Janusz Ciołczyk nie 
miał żadnych oporów, by w kampanii 
wyborczej posługiwać się takimi ma-
teriałami, które wskazywały, że reko-
mendację JMM posiada. To wzbudziło 
niezadowolenie sporej części członków 
stowarzyszenia.

Najbliższe tygodnie pokażą, jakie 
będą konsekwencje cofnięcia rekomen-
dacji JMM-u dla obecnego przewodni-
czącego Rady Miejskiej. Zarząd stowa-
rzyszenia tłumaczy, że wiele zależy od 
rozmów, jakie będą prowadzone w naj-
bliższym czasie z różnymi środowiskami 
i samym Januszem Ciołczykiem.

pz
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Jak informowaliśmy w ubiegłym 
tygodniu, trójka jaworznian stanęła 
na szczycie najwyższej góry w Afryce 
Kilimandżaro. Jednak z powrotem 
do Polski muszą poczekać, ponieważ 
nie ma możliwości zmiany rezerwa-
cji biletu lotniczego.

Marta Żbik, Piotr Fijoł i Sebastian 
Pycia stanęli na szczycie Kilimandżaro 
(5895 m n.p.m.) dokładnie we wtorek, 
6 września, o 8.26 czasu polskiego. 
Z krótkich wiadomości tekstowych 
wysyłanych nam przez Sebastiana wy-

W niedzielne południe do drzwi 
jednego z mieszkań znajdujących się 
w dzielnicy Os. Stałe, do 83-letniej sa-
motnej kobiety zapukała nieznajoma 
osoba. Młoda kobieta najprawdopodob-
niej narodowości romskiej stwierdziła, że 
przywiozła paczkę dla sąsiadki starszej 
kobiety, jednak nikogo w mieszkaniu 
nie zastała. W związku z tym poprosiła 
mieszkankę Jaworzna o możliwość wej-
ścia do jej mieszkania w celu napisania 
krótkiej wiadomości i pozostawienia 
u niej paczki dla nieobecnej sąsiadki.

Podczas miłej rozmowy młoda 
kobieta zaczęła wypytywać o to, jak 
wyglądają obecnie polskie pieniądze, po-
nieważ niedawno przyjechała z Węgier 
po wieloletniej nieobecności w Polsce 
i chciałaby wypłacić z banku gotówkę. 
Nie podejrzewając podstępu, kobieta 
wyciągnęła banknoty 100 i 200 złotowe, 
a tym samym wskazała miejsce, w któ-
rym znajduje się gotówka.

W momencie, kiedy właścicielka 
mieszkania wyszła z pokoju, młoda 
kobieta pośpiesznie opuściła lokum. 
Zaskoczona starsza kobieta zoriento-
wała się, że została okradziona. Straty 
jakie poniosła to około 36 tys. złotych 
w gotówce. Poszkodowana po chwili 
powiadomiła jaworznicką policję. Po-
licjanci natychmiast podjęli czynności 
poszukiwawcze kobiety.

– Na chwilę obecną wiemy jedynie, że 
sprawca tej kradzieży to kobieta w wieku 
około 25-30 lat, średniego wzrostu, włosy 
długie czarne, na palcach obu rąk miała 
dużą ilość biżuterii. Przypuszczamy 
również, że może to być kobieta narodo-
wości romskiej. Funkcjonariusze sekcji 

kryminalnej bardzo wnikliwie prowadzą 
czynności w tej sprawie – informuje mł. 
asp. Tomasz Obarski.

Po raz kolejny apelujemy do Pań-
stwa o zachowanie ostrożności podczas 
kontaktów z osobami nieznajomymi. 
Przypominamy o prowadzonej przez 
Komendę Miejską Policji w Jaworznie 
oraz Urząd Miejski w Jaworznie Kam-
panii Informacyjnej pod hasłem „Starsi 
= bezpieczni”.

Akcja kierowana jest głównie do 
osób w podeszłym wieku i mieszkają-
cych samotnie. Ta część jaworznickiej 
społeczności w dużej mierze narażona 
jest na oszustwa i kradzieże.
Zatem ponownie przypominamy, 
jak postępować, by nie stać się ofiarą 
oszustów i naciągaczy:
q zawsze zamykajcie drzwi wejściowe,
q kiedy jesteście sami, nie wpuszczajcie do 

mieszkania osób Wam nieznajomych,
q jeśli musicie kogoś wpuścić, nie zostawiajcie go 

ani na chwilę samego w mieszkaniu, najlepiej , 
żeby towarzyszyli Wam wtedy osoby znajome 
– sąsiedzi,

q nie przeprowadzajcie żadnych transakcji go-
tówkowych z akwizytorami i inkasentami,

q nie przechowujcie w mieszkaniu dużych kwot 
pieniędzy ani wartościowych przedmiotów, 
jeżeli już chcecie je przechowywać w domu to 
schowajcie je w miejscu trudno dostępnym,

q nie informujcie nikogo, którego dnia otrzymu-
jecie emeryturę lub rentę, ile macie oszczędno-
ści i gdzie je przechowujecie,
– Gdy macie Państwo podejrzenia, 

że możecie stać się ofiarą przestępstwa, 
zawiadamiajcie o tym POLICJĘ – tel. 997, 
STRAŻ MIEJSKĄ – tel. 986 – przypomi-
na mł. asp. Tomasz Obarski. (ob)

W dniach od 1 do 6 września po 
raz pierwszy gościli w Polsce bra-
cia  Christian, Matthias i Georg 
Senn, wnukowie Hermana Senna, 
pierwszego dyrektora szczakowskiej 
cementowni.

Doładowanie Elektronicznej 
Portmonetki kwotą 
50 złotych oraz zestaw 
upominków ufundowanych 
przez miasto otrzymała 
dzisiaj pani Anna Góra.

Pasażerka, jak wielu innych, wypeł-
niła wniosek i dostarczyła go do siedziby 
spółki, lecz Jaworznicka Karta Miejska, 

Bracia Senn w Jaworznie

Christian jest emerytowanym pra-
cownikiem szwajcarskiej telewizji,  
Matthias kieruje centrum badawczym 
i jest kuratorem działu militariów 
w Szwajcarskiego Muzeum Narodo-
wego, natomiast Georg jest wybitnym 
konserwatorem klawiszowych instru-
mentów muzycznych.

Ich ojciec, Kurt Wolfgang Senn, 
pierwsze lata swojego życia spędził 
w Jaworznie, w willi dyrektora ce-
mentowni na Pieczyskach, w której 
obecnie znajduje się Kościół św. Bra-
ta Alberta. Bracia Senn zatrzymali 

się w jednym z krakowskich hoteli 
i 2 września odwiedzili nasze miasto. 
Gości podjął prezydent Paweł Sil-
bert, który wraz z Tomaszem Toszą 
wprowadził ich w plany rewitalizacji 
i zabudowy terenów dawnej cemen-

towni oraz całej dzielnicy. Szwajcarzy 
w towarzystwie dyrektora miejskiego 
muzeum Przemysława Dudzika z za-
interesowaniem zwiedzili bibliotekę 
miejską, ruiny dawnej cementowni, 
kościół św. Brata Alberta, kościół św. 
Elżbiety i Dom Kultury w Szczakowej. 
Szczególnie miejsca znane z opowieści 
rodzinnych zrobiły na nich spore wra-
żenie. Z archiwum rodziny Sennów 
goście przywieźli kopie dokumentów, 
które stanowią pewien przyczynek do 
lepszego poznania wkładu Hermana 
Senna w historię naszego miasta.

Następnego dnia Bracia Senn udali 
się muzeum obozu Auschwitz Birkanau. 
Wprawdzie tematyka obozowa była im 
przez literaturę bliska, to jednak do-
świadczenie miejsca precyzyjnie przygo-
towanej masowej zbrodni było dla nich 

niewątpliwie największym przeżyciem 
wizyty w Polsce. W Szwajcarii ostatnia 
wojna była w 1847 roku i trwała 12 dni. 
Podczas drugiej wojny światowej trudno 
mówić o zajęciu właściwej postawy przez 
ówczesny rząd tego kraju, co po dzień 
dzisiejszy Szwajcarzy z przykrością no-
szą w swoich sercach.

Przez kolejne dni goście zwiedzali 
zabytki i muzea Krakowa. W sobotę, 
6 września, zadowoleni i pełni wrażeń, 
planując kolejną wizytę w Polsce, odle-
cieli do ojczyzny.

ljb

Od lewej: Matthias, Georg i Christian w pomieszczeniu dawnych młynów cementowni

Nie bądź łatwym łupem

którą otrzymała była 40-tysięczną. 
– To dla nas niezwykle ważna i radosna 
wiadomość, już prawie połowa podró-
żujących jaworznian korzysta bowiem z 
usług Jaworznickiej Karty Miejskiej,  pora 
ich część to użytkownicy Elektronicznej 
Portmonetki. Z tego powodu nagrodzili-
śmy panią Annę Górę i pragniemy czynić 
to w przyszłości z posiadaczami 50, 60, 
70-tysięcznej karty – informuje Agniesz-
ka Kaźmierczyk, rzecznik PKM. 

iw

Niespodzianki dla pasażerki PKM

Dzień bez samochodu
Dzień 22 września to Europejski Dzień Bez Samochodu, w którym PKM 
sp. z.o.o w Jaworznie zaprasza wszystkich Państwa do korzystania z usług 
komunikacji miejskiej, a tym samym promowania alternatywnych roz-
wiązań w transporcie. 

PKM Jaworzno proponuje właścicielom samochodów w tym dniu nie tylko 
darmowe podróżowanie autobusami komunikacji miejskiej*, ale i drobne upo-
minki za udział w akcji.

Liczymy, że jaworznianie chętnie włączą się do tej kampanii proekologicznej, 
solidaryzując się z  przedstawicielami wielu europejskich miast. 

Zostaw samochód, jedź autobusem!
- nie zatruwaj siebie i innych
- zmniejsz hałas
- nie trać czasu w korkach
- bądź spokojniejszy i zdrowszy 
- podróżuj bezpiecznie
- usprawnij komunikację
- zredukuj liczbę wypadków
- zamień parkingi na parki
- popraw jakość życia

* Właściciel samochodu musi posiadać dowód rejestracyjny samochodu wraz z dowodem tożsamości. iw

Po raz kolejny przypominamy i ostrzegamy 
osoby starsze przed oszustami, którzy grasują po 
mieszkaniach i wykorzystują łatwowierność oraz 
dobre serce starszych mieszkańców

Zdobywcy wracają 

nikało, że wyprawa przebiega zgodnie 
z planem. Jaworznianie pokonywali 
kolejne odcinki trasy prowadzącej na 
główny wierzchołek masywu – Uhuru 
Peak. Problemy zaczęły się dopiero 
w czasie ataku szczytowego. Piotr Fijoł 
zaczął odczuwać dolegliwości związane 
z chorobą wysokościową.

Zdobywcy napotkali trudności 
najbardziej charakterystyczne dla tego 
rejonu, czyli znaczne różnice tempera-
tury. W początkowych partiach wspi-
naczki, u podnóża góry temperatura 
w cieniu wynosiła 27 stopni Celsjusza. 
Podczas ataku szczytowego i powrotu 
pogoda załamała się i rozpętała się 
śnieżyca. Jednak udało się szczęśliwie 
wrócić do cywilizacji.

Pomimo zakończenia już wspinacz-
ki, zdobywcy góry nie mogą wrócić 
wcześniej, ponieważ nie ma możliwo-
ści zmiany daty powrotu samolotem. 
Jak napisał nam Sebastian Pycia, bilet 
powrotny był kupiony w cenie promo-
cyjnej dlatego linie lotnicze odmówiły 
zmiany rezerwacji. Więc najprawdo-
podobniej zdobywców Kilimandżaro 
będzie można powitać w Jaworznie, 
tak jak planowali, 21 września. Obecnie 
trójka jaworznian przebywa w Tanza-
nii, w mieście Arusha. p.jamróz
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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

o g ł o s z e n i e

o g ł o s z e n i e

Powraca sprawa masztu 
telefonii komórkowej na 
stadionie Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu przy ulicy 
Moniuszki. Pisaliśmy wtedy, 
że prezydent nie wyrazi 
zgody na wybudowanie tutaj 
takiej instalacji, jednak teren 
został wydzierżawiony jednej 
z sieci telefonii komórkowej  
i teraz trudno będzie się  
z tego wycofać.

Umowa z siecią telefonii komórko-
wej na dzierżawę części terenu stadio-
nu została podpisana przez MCKiS, za 
zgodą ówczesnego pełnomocnika pre-
zydenta miasta ds. inwestycji została 

Przed powyższym cytatem z Księgi 
Mądrości na Pomniku Ofiar Terroru 
Komunistycznego w lesie, na Osie-
dlu Podłęże, odprawiono w niedzielę  
nabożeństwo żałobne w obrządku 
greckokatolickim – Panahydę. 

W poniedziałek, obok Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, rozpoczę-
ły się prace przygotowawcze do 
postawienia pomnika W Hoł-
dzie Jaworznianom Walczącym 
o Niepodległą Ojczyznę. 

Przetarg na roboty budow-
lane wygrało Przedsiębiorstwo 
„WOGAZ” z Jaworzna.

Pomnik będzie stał na miej-
scu dawnego Domu Legionistów. 
Elementy pomnika wykonane 

są z brązu, będą postawione 
na planie kwadratu o bokach  
11 metrów, na płytach dolomi-
towych. Widoczne pociski two-
rzące pomnik zwrócone będą do 
osi rynku i sięgać do 3,5 metra. 
Projektantami pomnika są arty-
ści z Krakowa, Andrzej Zwolak 
i Grzegorz Biliński. Uroczyste 
odsłonięcie pomnika zaplano-
wano na 11 listopada.

(iw)

Z okazji 28. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w niedzielę,  
14 września, o godzinie 12.00 w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny 
odprawiono mszę św. w intencji Ojczyzny. 
Przy grze orkiestry górniczej do kolegiaty wprowadzono sztandary 
związku „Solidarność”, zakładów pracy i organizacji patriotycznych. Mszę 
odprawił ks. Mariusz Sotała. Po mszy w bocznej kaplicy, pod tablicą 
„Solidarności” związkowcy złożyli kwiaty. mm

W piątek, 12 września, nowe plany 
restrukturyzacji stoczni w Szcze-
cinie i plany połączenia stoczni 
w Gdańsku i Gdyni przekazane zo-
stały do Brukseli. Sytuacja zależy te-
raz od decyzji Komisji Europejskiej, 
na którą, jak poinformował rzecznik 
KE ds. konkurencji, Jonathan Todd, 
musimy poczekać kilka tygodni.

Według unijnych urzędników, 
pomoc państwa powinna być ogra-
niczona do minimum. Znaczna część 
kosztów restrukturyzacji miałaby po-
chodzić ze stoczni albo z prywatnych 
środków inwestorów. W razie od-
rzucenia dokumentów przekazanych 
przez stronę polską, musiałyby one 
oddać wielomilionowe dotacje z Unii 
Europejskiej. W tej sytuacji kryzys 
dosięgnąłby także firmy, dla których 
stocznie są głównym odbiorcą.

Jaworzniccy związkowcy z „Solidar-
ności” chcą pokazać, że los tych trzech 
przedsiębiorstw nie jest im obojętny. – 
Tutaj chodzi przecież o miejsca pracy, tam 
również narodziła się „Solidarność” i my 

Czy maszt telefonii powstanie?
podpisana 3 lata temu. Od tamtej pory 
nie powstała jeszcze żadna antena, 
ale mieszkańcy okolicznych domów 
martwią się, że może zostać niebawem 
wybudowana, ponieważ teren nadal 
należy do sieci telefonii.

W czwartek, 11 września, prezydent 
spotkał się z mieszkańcami domów 
stojących obok stadionu Azotanii, któ-
rzy mogą być stroną w postępowaniu 
administracyjnym dla budowy masztu 
telefonii. – Zgodnie z przepisami krąg 
zainteresowanych został zdecydowanie 
poszerzony. Praktycznie dotyczy każdego, 
kto wykaże interes prawny w takim postę-
powaniu – wyjaśnił Paweł Silbert.

Prezydent poinformował mieszkań-
ców, że takie postępowanie może być 
wszczęte i powinni zgłaszać swoje wnio-
ski i opinie w trakcie jego prowadzenia. 
Wtedy będzie możliwość wpłynięcia na 
jego przebieg i wydania decyzji, która nie 
zezwoli na budowę masztu. Jednocześnie 

prezydent poinformował, że nie wszyst-
kie uwagi mieszkańców będą mogły być 
rozpatrzone. – One powinny mieć cha-
rakter merytoryczny, a nie roszczeniowy, 
tego typu, że my nie chcemy i z racji tego 
taki maszt nie może powstać. Tego rodza-
ju argumenty raczej nie mają siły prawnej 
– powiedział Paweł Silbert.

Jest jeszcze jedna możliwość roz-
wiązania tego problemu z korzyścią 
dla mieszkańców sprzeciwiających się 
budowie instalacji. Prezydent twierdzi, 
że umowa podpisana przez MCKiS nie 
ma mocy prawnej i będzie się dało ją 
anulować. – Ja mam wątpliwości. Chyba 
bym się ucieszył, gdyby się okazało, że 
mam rację, ponieważ dałoby to szansę 
na to, żeby tę lokalizację zmienić – wy-
jaśnia Silbert.

Prezydent zapowiedział na spotka-
niu, że będzie robił wszystko, na co po-
zwalają mu przepisy prawa, aby pomóc 
mieszkańcom. p.jamróz

61. rocznica akcji Wisła
Zdawało się oczom głupich, że pomarli, a oni trwają w pokoju

Od 1988 roku przed pomnikiem 
składają kwiaty, modlą się, ze wzrusze-
niem wspominają tamte dni więźniowie 
jaworznickiego obozu, ich rodziny, przy-
jaciele, władze miasta, konsulatu Ukra-
iny oraz mieszkańcy Jaworzna.

W niedzielne przedpołudnie po-
mordowanym i więzionym w obozie 
hołd oddali wiceprezydent miasta Ja-
worzna Jacek Nowak, wiceprezydent 
Katowic Leszek Piechota, przedstawi-
ciele konsulatu Ukrainy oraz liczni ze-

brani przedstawiciele organizacji pa-
triotycznych i mieszkańcy Jaworzna. 
Nabożeństwo żałobne odprawili 
biskup cerkwi greckokatolickiej 
Włodzimierz Juszczak oraz księża ob-
rządku greckokatolickiego: Szymon 

Jankowski, Piotr Pawłyszcze, Lesław 
Lesyk i Andrzej Michaliszyn. 

Wielkie wzruszenie i pamięć tamtych 
lat pozostały u obecnych na  uroczystości 
więźniów: Daniela Drewki i Marii Zrady, 
która była więziona w 1947 roku, wraz 

ze swą dwuletnią córką Ireną. W uro-
czystości wzięła także udział młodzież 
z Zespołu Szkół im. Tarasa Szewczenki 
z Białego Boru, gdzie językiem naucza-
nia jest język ukraiński.

mirosława matysiK

Po prawej poczet sztandarowy z Zespołu Szkół im. Tarasa Szewczenki z Białego Boru

Jaworzniccy związkowcy z „Solidarności” po raz 
kolejny wsparli swoich stoczniowców z Gdyni, 
Gdańska i Szczecina. W poniedziałek czterdziestu 
z nich udało się do Brukseli

Solidarni ze stoczniami
jedziemy tego bronić – mówi członek Ko-
misji Zakładowej, Dariusz Piechowicz. 
– Z Polski obecni będą stoczniowcy, my 
jedziemy tylko jako grupa reprezentująca 
Region Śląsko – Dąbrowski „Solidarność” 
– dodaje Piechowicz.

– Myślę, że to słuszna sprawa, bro-
nić kilku tysięcy miejsc pracy, a jeszcze 
więcej rodzin, które mogą stracić źródło 
utrzymania – argumentuje członek Pre-
zydium, Krzysztof Kisiel. Jak się okazuje, 
to jednak nie jedyny protest, którym 
związkowcy chcą ruszyć sumienia unij-
nych urzędników. Kolejny zaplanowany 
jest już na październik. Sprawa dotyczyć 
będzie limitów emisji dwutlenku węgla 
przez elektrownie. Im większe ograni-
czenie i mniejszy limit, tym mniejsze 
również zapotrzebowanie na węgiel. 
– Kopalnie automatycznie na tym stracą 
– mówi Krzysztof Kisiel.

Powrót jaworznian zaplanowano na 
środę. Jak podkreślił członek prezydium, 
każdy z nich wykorzystał własne 3 dni 
urlopu, w słusznej sprawie.

paulina KarbowniK

28. Rocznica Solidarności

Rozpoczęto budowę 
pomnika w Hołdzie 
Jaworznianom Walczącym  
o Niepodległą Ojczyznę
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I N F O R M A T O R
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
Straż Miejska – Plac Górników 5 .......................................................... tel. (032) 61-81-618

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
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Krakowska 22 tel. (032) 61-81-890

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  43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 – centrala . tel. (032) 61-81-500
 ..................................................................................................................... fax.(032) 61-81-501
strona internetowa: .................................................................................. www.jaworzno.pl
strona biuletynu Informacji publicznej (BIP): ............................. www.bip.jaworzno.pl
Wydział SO działalność gospodarcza – Plac Górników 5 ............... tel. (032) 61-81-720
Wydział SO dowody osobiste – ul. Grunwaldzka 33 ....................... tel. (032) 61-81-505
Wydział SO paszporty – ul. Grunwaldzka 33 .................................... tel. (032) 61-81-527
Wydział SO meldunki – ul. Grunwaldzka 33 ..................................... tel. (032) 61-81-542
Wydział SO prawa jazdy – ul. Grunwaldzka 33 ................................. tel. (032) 61-81-519
Wydział SO rejestracja pojazdów – ul. Grunwaldzka 33 .................tel. (032) 61-81-511
Wydział SW świadczenia rodzinne – ul. Północna 9b ..................... tel. (032) 61-81-786
Wydział SW świadczenia alimentacyjne – ul. Północna 9b ........... tel. (032) 61-81-940
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. 614-23-00, 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
PKP informacja dla podróżnych...............................................................................tel. 9491

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. 614-12-17
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
91–plus Huta Szkła 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. 318-60-00
Netia Informacja .........................................................................................tel. 0 801-801-913
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. 0 801 222 222
Bank Zachodni WBK SA, ul. Farna 8 .............................................................. tel. 615-01-02
PEKAO SA, ul. Mickiewicza 15......................................................................... tel. 616-67-27
PKO BP SA, ul. Grunwaldzka 55 ..................................................tel. 618-21-06, 618-20-37

k A S Y 

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 Konsumentów – Plac Górników 5 ........................ tel. (032) 61-81-777
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. (0 601) 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 15.30-19.30 ....................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
Apteka Blisko Ciebie całodobowo ul. Grunwaldzka 204 .................................................tel. 616 88 88

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
Spotkania grupy Al-Anon odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18.00 
w klubie „Szczak” (remiza) na Górze Piasku.  .....................................................................tel. 513 404 941

I N N e
Hotel „Pańska Góra”, ul. Krakowska 1 (Recepcja całodobowo) .............. tel. 615-0-150

Serwis informacyjny
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Z notatnika policmajstra
oprac. jim

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300
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

1287/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

8 września
Nieznany sprawca z terenu 
budowy bloku mieszkalne-
go na ul. Poniatowskiego 
dokonał kradzieży 80 sztuk 
pustaków „Itong” oraz  
5 paczek waty mineralnej 
„Knauf”, na szkodę 28-let-
niego mieszkańca Jaworzna. 
Suma strat – 1.500 złotych.

9 września
Kwadrans przed 13.00 nie-
znany sprawca z parkingu 
przy ul. Wandy dokonał 
kradzieży samochodu oso-
bowego marki „Daihatsu”, 
wartości 6.000 złotych, na 
szkodę mieszkanki naszego 
miasta.

10 września
Kilka minut przed 19.00, na 
ul. Grunwaldzkiej, kierująca 
samochodem marki „Fiat 
Uno” 25-letnia kobieta, 
wyjeżdżając z drogi podpo-
rządkowanej nie ustąpiła 
pierwszeństwa przejazdu 
i doprowadziła do zderzenia 
czołowo – bocznego z pra-
widłowo jadącym samocho-
dem marki „Seat Toledo”, 
kierowanym przez 20-let-
niego mężczyznę. W wyniku 
zdarzenia, 20-miesięczne 
dziecko, pasażerka Fiata, 
doznała rozcięcia policzka 
i obecnie przebywa na le-
czeniu w Szpitalu Miejskim 
w Jaworznie. Uczestnicy 
zdarzenia byli trzeźwi.

11 września
Miedzy godziną 15.00 
a 16.00 nieznany sprawca 
z gabinetu wicedyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 przy ul. 
Chopina dokonał kradzieży 

portfela wraz z zawartością 
kary NFZ, dwóch kart ban-
komatowych oraz pieniędzy 
w kwocie 200 złotych, na 
szkodę 41-letniej mieszkan-
ki Jaworzna.

W godzinach porannych 
patrol policji na ul. Wiosny 
Ludów, w bezpośrednim 
pościgu zatrzymał 55-
letniego mężczyznę, 
który kilka minut wcześniej 
ukradł rower 31-letniej 
kobiecie, pozostawiony 
w rejonie sklepu przy ulicy 
Krakowskiej. Wymieniony 
ponadto znajdując się 
w stanie nietrzeźwym (2, 
4 promila) kierował skra-
dzionym rowerem. Sprawca 
kradzieży został umieszczo-
ny w izbie wytrzeźwień.

Około godz. 1.35 policjanci 
sekcji prewencji, na ul. Grun-
waldzkiej zatrzymali  
26-letniego mężczyznę, któ-
ry będąc w stanie nietrzeź-
wym (1,6 promila), kierował 
rowerem. Mężczyzna został 
zatrzymany w policyjnym 
areszcie.

12 września
54-letni mieszkaniec 
Jaworzna zgłosił, że w lipcu 
2008 roku został oszukany 
przez 56-letniego męż-
czyznę, który prowadzi 
jedną z jaworznickich firm, 
zajmującą się wyrobem 
i montażem ogrodzeń. Po-
krzywdzony wpłacił zaliczkę 
w kwocie 800 złotych na 
poczet wykonania ogro-
dzenia. Do chwili obecnej 
usługa nie została wykona-
na, jak również nie odzyskał 
wpłaconych pieniędzy.

Około godz. 14.30, na  
ul. Grunwaldzkiej, 24-letni 
pieszy nagle wtargnął 
na jezdnie przed jadący 
łowo autobus PKM linii 
„303”, którym kierował 
43-letni mieszkaniec woj. 
małopolskiego. Kierujący 
był trzeźwy, natomiast 
poszkodowany po spożyciu 
alkoholu. Doznał stłuczenia 
głowy, stłuczenia nogi oraz 
pęknięcia kości czołowej 
głowy. 

Około godz. 1.00 policjanci 
ruchu drogowego na ul. 
Jaworznickiej zatrzymali 
25-latka, który znajdując się 
w stanie nietrzeźwym,  
(2,3 promila), kierował 
samochodem osobowym 
marki „Opel Astra” i spo-
wodował kolizję drogową 
najeżdżając na tył prawidło-
wo poruszającego się samo-
chodu ciężarowego marki 
„Star”, którym kierował 
mieszkaniec powiatu za-
wierciańskiego. Mieszkaniec 
Jeziorek trafił do aresztu.

13 września
Kilka minut po godz. 15.00, 
policjanci sekcji prewencji, 
na ul. Młyny Serafińskie 
zatrzymali 43-letniego 
mieszkańca Ciężkowic, który 
będąc w stanie nietrzeźwym 
(2,4 promila) i pomimo 
orzeczonego przez Sąd Re-
jonowy w Jaworznie zakazu 
prowadzenia pojazdów 
mechanicznych i niemecha-
nicznych kierował rowerem. 
Mężczyzna trafił za kratki. 
Będzie odpowiadał z dwóch 
artykułów kodeksu karnego 
i może pozostać w areszcie 
nawet przez okres dwóch lat.

Około godz. 3.00 patrol 
drogówki, na ul. Szczakow-
skiej zatrzymał 23-letniego 
mieszkańca Jaworzna, który 
będąc w stanie nietrzeźwym 
(1,2 promila), kierował 
samochodem osobowym 
marki „Honda Accord”. 
Sprawca po zatrzymaniu 
prawa jazdy został umiesz-
czony w areszcie.

O północy patrol policji na 
ul. Grunwaldzkiej zatrzymał 
43-letniego mieszkańca 
Osiedla Stałego, który będąc 
w stanie nietrzeźwym  
(2, 4 promila) kierował samo-
chodem marki „Fiat 126p”. 

14 września
Około godz. 18.45, patrol 
policji na ul. Korczyńskiego 
zatrzymał 39-letniego 
mieszkańca Byczyny, który 
będąc w stanie nietrzeź-
wym (prawie 3,5 promila), 
kierował rowerem. został 
osadzony w areszcie.

Około godz. 1.00, policjanci 
sekcji prewencji na ul. Pił-
sudskiego zatrzymali  
25-latka, który będąc 
w stanie nietrzeźwym (3 
promile), kierował samo-
chodem marki „Fiat 126p”. 
Jaworznianin trafił do 
policyjnego aresztu.

komisja Turystyki Górskiej zaprasza
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)
04.10.08 r. Beskid Średni – Zawadka, Kotoń, Pcim. Cena: 23 zł, 25 zł, 28 zł, 

30 zł (do 30 września)
18.10.08 r. Beskid Śląski – Stary Groń. Cena: 25 zł, 28 zł, 30 zł, 32 zł (do 14 

października)
25.10.08 r. Beskid Mały – Hrobacza Łąka. Cena: 22 zł, 24 zł, 26 zł, 28 zł (do 

21października)

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

Serdeczne 
podziękowanie 

za opiekę medyczną 
dla dr. Józefa Kurka i Mariusza Łobejko 

wraz z całym Zespołem 
z Chirurgii Ogólnej w Jaworznie 

składa: 
wdzięczny pacjent Łukasz Śmiejkowski 

wraz z całą rodziną

Zawody strzeleckie
Bractwo Kurkowe Miasta Jaworzyna 
zaprasza po wakacyjnej przerwie na 

„Otwarte Zawody Strzeleckie” 
o Puchar Józefa Kota, 

wieloletniego członka LOK-u i Bractwa 
Kurkowego.

Zawody odbędą się 21.09.2008 r. (w niedzielę) o godzinie 
10.00 w konkurencji „Karabin sportowy”. 
Bractwo kurkowe oraz Józef Kot zapraszają wszystkich 
zainteresowanych na Strzelnicę Miejską w Jaworznie przy 
ulicy Szczakowskiej. 

andrzej domin

Hetman bractwa KurKowego miasta jaworzna 



5Co tydzień nr 38/886
17 września 2008 roku
Miasto Jaworzno Nasze sprawy

Z konferencji prasowej prezydenta

Prezydent Paweł Silbert i Marcim Marzyński

Na ostatniej konferencji prasowej 
prezydent Paweł Silbert ogłosił, że 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji będzie miało 
nowego wiceprezesa. Zostanie nim 
Rafał Łabaj.

Z MPGK do MPWiK
Od 2006 roku Rafał Łabaj peł-

ni funkcję wiceprezesa Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej, które aktualnie jest likwi-
dowane. Rada Nadzorcza Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji na posiedzeniu 10 września 

jednogłośnie postanowiła przyjąć 
Łabaja na funkcję wiceprezesa spółki 
i dyrektora do spraw finansowych. 
– Nie było konkursu na to stanowisko. 
Uznałem, że z racji tego, że zmienia się 
sytuacja, że MPGK jest w fazie likwida-
cji, a pan Rafał Łabaj jest człowiekiem, 
który ogarnia te tematy. W związku 
z tym, że pan prezes MPWiK bardzo 
od dłuższego czasu nalegał na to, by 
uzupełnić skład zarządu, poprosiłem 
Radę Nadzorczą, aby się zastanowiła 
nad tym, czy nie warto by rekomen-
dować pana Łabaja jako kandydata 
członka zarządu MPWiK – wyjaśnia 
prezydent Paweł Silbert.

Rafał Łabaj jest absolwentem Aka-
demii Ekonomicznej oraz Akademii 
Wychowania Fizycznego. Na nowym 
stanowisku będzie zajmował się ana-
lizą, kontrolą i optymalizowaniem 
kosztów, zapewnieniem środków na 
realizację inwestycji oraz nadzór nad 
realizacją i rozliczeniem budżetu 
przedsiębiorstwa. Jak wyjaśnił pre-
zydent, MPWiK przygotowuje się do 
ważnego dla miasta projektu kanaliza-
cyjnego. W związku z tym, w zarządzie 
potrzebna jest osoba, która zajmie się 
tym tematem. – Planuję już w grudniu 
złożyć wniosek na ogromny projekt 
inwestycyjny, kiedyś pod nazwą „Czy-
sta i tania woda”, dzisiaj nazywa się 
„Zmianą systemu kanalizacyjnego”. Po-
trzeba jest, żeby powołać w spółce osobę, 
która będzie wspierała dotychczasowy 
zarząd w ogarnięciu tego wszystkiego, 
bo zadań będzie więcej w sferze finan-
sowej – powiedział Silbert.

Jaworzno Fair Play
Jaworzno po raz czwarty z rzędu 

otrzymało tytuł i certyfikat Gmina 
Fair Play. Ma on na celu wyłonienie 
samorządów zaangażowanych w two-
rzenie dobrej atmosfery dla prowa-
dzenia działalności gospodarczej i in-

westowania. Konkurs organizowany 
jest pod patronatem Polskiej Agencji 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
przez Instytut Badań nad Demokracją 
i Przedsiębiorstwem Prywatnym przy 
Krajowej Izbie Gospodarczej.

Gminy oceniane są nie tylko przez 
członków kapituły, ale zbierają oni 
również informacje od miejscowych 
przedsiębiorców. Wzięli oni udział 
w badaniu, w którym oceniali mię-
dzy innymi działalność Urzędu 
Miejskiego i kompetencje urzęd-
ników oraz warunki inwestowania 
w Jaworznie. Uroczyste wręczenie 

nagród w tegorocznej edycji kon-
kursu odbędzie się 3 października 
w Warszawie.

Geopark
Agnieszka Bartyzel wpadła na po-

mysł ożywienia kamieniołomu Sodo-
wa Góra. Jest to ciekawy geologicznie 
i przyrodniczy teren miasta. Możliwe, 
że w ciągu najbliższych lat powstanie 
tam Geopark. Ma to być 3-hektarowy 
kompleks edukacyjno-rekreacyjny 
z placem zabaw dla dzieci, w którym 
staną między innymi modele dino-
zaurów i tematyczny tor przeszkód. 
Dorośli będą mogli odwiedzić wysta-
wy skamieniałości, skał i minerałów. 
Miejsce ma przyciągnąć także na 
imprezy organizowane w amfiteatrze 
i konferencje przygotowane w mają-
cych powstać salach.

Inwestycja miałaby być gotowa 
w ciągu 5 lat. W przyszłym roku 
ma powstać koncepcja projektowa 
z kosztorysem.

Dla entuzjastów dwóch kółek
W przyszłym roku miasto będzie 

realizowało wartą 600 tysięcy złotych 
inwestycję polegającą na wytyczeniu 
i oznakowaniu 160 kilometrów szlaków 
rowerowych. Fundusze na ten cel za-
gwarantował nam Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego. Miasto przygotowało 
już koncepcję przebiegu rowerowych 
tras turystycznych. Zainteresowane 
tematem osoby będą mogły się z nią 
zapoznać na specjalnym spotkaniu 
organizowanym w Urzędzie Miejskim 
przy Placu Górników 5 (pokój 255) już 
w środę 24 września, o godzinie 14.00. 
Na pytania będzie odpowiadał wyko-
nawca projektu – Piotr Rościszewski. 
Do wglądu będą również mapy Jaworz-
na z naniesionymi planami szlaków, do 
których można zgłaszać swoje uwagi.

p.jamróz

Nowy członek 
zarządu MPWiK

Rodzice wobec swoich dzieci często 
pozwalają sobie na to, czego nigdy 
nie zrobiliby innej osobie dorosłej: 
biją, wyzywają, wyśmiewają. Uza-
sadniają to zawsze w ten sam sposób: 
robią to dla dobra dziecka, żeby go 
wychować.

Jaki efekt wychowawczy chcie-
li osiągnąć rodzice dwumiesięcznej 
dziewczynki z Białogardu, która w sta-
nie bardzo ciężkim trafiła do szpitala? 
Ma złamania kości czaszki oraz kości 
oczodołu. Jeżeli będzie żyła, lekarze nie 
wiedzą jakie będą konsekwencje tego 
pobicia dla jej zdrowia. W Kamiennej 
Górze (Dolny Śląsk) w wyniku znęcania 
się zmarł 3,5-letni chłopczyk. A pięcio-
miesięczny Oliwier z Choszczna (za-
chodniopomorskie) został zabity kilka 
dni wcześniej. Są to doniesienia tylko 
z jednego miesiąca, z maja tego roku. Czy 
we wszystkich tych przypadkach dzieci 
były karane dla ich dobra?

W Polsce utrwalił się zwyczaj bicia 
dzieci. Chociaż w artykule 40. konsty-

Mamo, tato, nie bij mnie
I kampania lokalna

Rozpoczyna się nowy rok szkol-
ny. Obok sukcesów dziecka mogą 
pojawiać się porażki. Mając na 
uwadze to, że nie wszyscy ro-
dzice potrafią wspierać dziecko 
w trudnych chwilach i pozwalają 
sobie na stosowanie kar ciele-
snych, apelujemy słowami dzieci: 
Mamo, tato, nie bij mnie.

Treść tych słów jest jasna i wymow-
na. Prosimy mieszkańców Jaworzna 
o włączenie się w naszą kampanię 

i baczne śledzenie kolejnych etapów, 
w których hasło: „Mamo, tato, nie 
bij mnie” będzie apelem do naszych 
sumień, by nie przechodzić obojętnie 
obok domów skrywających dramat bi-
tego dziecka. Symbolem tej kampanii 
jest „płaczący domek”. Prosimy pań-
stwa o to, abyście w najbliższych tygo-
dniach mieli oczy szeroko otwarte, by 
dostrzec, w jaki sposób przemawiają 
do was dzieci i proszą, żebyśmy prze-
stali być na ich krzywdę obojętni.

Główni organizatorzy:
q Szkoła Podstawowa nr 14
q Szkoła Podstawowa nr 7
q Szkoła Podstawowa nr 8
q Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
q Ośrodek Dla Rodziny POD KOLEGIATĄ Stowarzy-

szenie Wspierania rozwoju EX ANIMO
q Świetlica Środowiskowa PODŁĘŻE

mgr grażyna fornal, pedagog sp 7

mgr barabara KomorowsKa-czerwonKa, 
psycHolog poradni psycHologiczno-pedagogicznej

Mamo, tato, nie bij mnie (cz. I)

Mamo, tato potrzebuję waszej miłości. Wasze ręce 
odpoczywają, gdy pracuje serce i głowa

tucji zawarty jest zakaz stosowania kar 
cielesnych. A według kodeksu karnego 
przestępstwem jest uderzenie człowieka 
lub w inny sposób naruszenie jego nie-
tykalności cielesnej. I chociaż dziecko 
też jest człowiekiem, stosowanie wobec 
niego lania, klapsów, szarpania nie jest 
uznawane za „naruszenie nietykalności 
i godności człowieka”. Przyjęło się bo-
wiem, że rodzice mają prawo do karce-
nia swoich dzieci. Zapomina się jednak 
o tym, że jakże często zdarza się, że jeśli 
ktoś zaczyna bić dziecko, to może poja-
wić się niebezpieczeństwo, że traci kon-
trolę nad tym co robi. I to ile początkowo 
stosuje lekkie klapsy, to potem wydaje 
mu się, że dziecko „przyzwyczaiło” się do 
nich, więc kolejne klapsy są mocniejsze. 
A potem leje pasem lub kablem. Wia-
domo, że gdy człowiek wpada w gniew, 
to jego kontrola nad tym, co robi, staje 
się coraz słabsza. Gdy emocje opadną 
jest w szoku, że tak daleko się posunął. 
Więc rozsądne granice karcenia fizycz-
nego nie istnieją. Bo gdyby istniały, to co  

17 godzin do polskich szpitali nie trafia-
łyby pobite dzieci.

Najwcześniej, bo 1979 roku w szwedz-
kim kodeksie rodzinnym zapisano: 
„Dzieci mają prawo do opieki, bezpie-
czeństwa i dobrego właściwego wycho-
wania. Dzieci traktuje się z respektem 
właściwym każdej jednostce. Zakazane 
jest stosowanie wobec dzieci kar ciele-
snych i innych poniżających metod” i od 
tego czasu prowadzi się edukację wśród 
rodziców. Jej efektem jest istotna zmiana 
stanowiska Szwedów wobec stosowania 
kar fizycznych jako metody wychowaw-
czej. Czas zacząć edukację w Polsce, by 
ręce mogły odpoczywać.

 barbara KomorowsKa-czerwonKa

Sporo kobiet pije alkohol w czasie 
ciąży nie z chęci zaszkodzenie dziecku 
czy z powodu uzależnienia, ale dlate-
go, że nie są jeszcze świadome swojego 
stanu. Myślą że lekki drink czy piwo 
od czasu do czasu, to nic wielkiego. 
I rzeczywiście tak jest, tak długo, do-
póki nie okaże się, że te lekkie drinki 
razem z mamą pije maleńki człowie-
czek, o którego istnieniu kobieta nie 
miała jeszcze pojęcia. Równie często 
przyszłe mamy pozwalają sobie na 
okazyjne picie dla towarzystwa, bo nie 
mają świadomości, że alkohol napraw-
dę zagraża zdrowiu ich dziecka.

FAS/FAE pojawia się u dzieci, 
które w czasie życia płodowego były 
narażone na działanie alkoholu na 
swój organizm. Nikt nie wie jaka ilość 
alkoholu spożytego w ciąży jest cał-
kowicie bezpieczna dla rozwijającego 
się dziecka. Dlatego kobietom w ciąży 
zaleca się całkowitą abstynencję, gdyż 
alkohol stanowi największe zagrożenie 
dla układu nerwowego powstającego 
na samym początku i rozwijającego 
się przez całą ciążę.

Nie wszystkie dzieci poddawane 
działaniu alkoholu w łonie matki będą 
wykazywały pełne objawy płodowego 
zespołu alkoholowego. Jeśli picie było 
sporadyczne objawy fizycznych i umy-
słowych zaburzeń będą subtelniejsze. 
Wtedy na przykład dziecko z prawidło-

wym poziomem umysłowym może mieć 
„tylko” trudności w nauce. Większość 
dzieci i potem dorosłych z FAS/FAE wy-
maga dużo cierpliwości. Potrzebują one 
jasno wytyczonych granic postępowania 
(to wolno, tego nie wolno) z natychmia-
stowym wyciąganiem konsekwencji 
w chwili przekroczenia reguł. Potrzebują 
przypominania o tym, co mają robić. 
Powinny być dyskretnie kontrolowane, 
gdyż mają trudności z przewidywaniem 
konsekwencji swoich zachowań, gospo-
darowaniem pieniędzmi.

FAS/FAE jest zaburzeniem, które 
powoduje, że dziecko z takim rozpozna-
niem nie jest w stanie dorównać swoim 
rówieśnikom pod względem dojrzałości 
emocjonalnej i osiągnięć w nauce. Dla-
tego, jeśli jesteś w ciąży nie pij, bo nie 
określono bezpiecznej dawki alkoholu 
dla dziecka w jego życiu płodowym.

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.

y

y

y

Nie piję za jego zdrowie c.d.
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Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  
dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 26 uchwały Nr LVII/778/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 27 września 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna 
(dz. U. Województwa Śląskiego z 2006 r. Nr 124, poz. 3526) wprowadzam na terenie miasta Jaworzna

OBWIeSZCZeNIe
komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie, kancelaria 
komornika w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14 w sprawie  
o sygn. akt kM 603/07 na podst. art. 955 § 1 kpc podaje do publicznej 
wiadomości, że w dniu 

22 października 2008 r. o godz. 10.30
w Sądzie Rejonowym w Jaworznie Wydział I Cywilny, ul. Inwalidów 
Wojennych 14 sala nr 5 odbędzie się:

dRUGA LICYTACJA NIeRUChOMOŚCI

opisanej jako lokal nr 12 w budynku mieszkalnym przy ul. Matejki 5  
w Jaworznie o pow. użytkowej 31,30 m2 posiadającej urządzoną księgę 
wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jaworznie nr kW 23593. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 79 200,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi:   52 800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce 
albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa 
bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego 
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rę-
kojmi w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do 
chwili otwarcia licytacji.

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

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

OBWIeSZCZeNIe
W SPRAWIe POWSZeChNeJ deRATYZACJI NA TeReNIe MIASTA JAWORZNA

obowiązek
powszechnej akcji deratyzacyjnej (odszczurzania) 

Powszechna akcja deratyzacji polega na jednoczesnym i jednolitym wyłoże-
niu trutki we wszystkich budynkach mieszkalnych, użytkowych, produkcyj-
nych, magazynowych oraz w hotelach, szkołach, przedszkolach, żłobkach, 
zakładach opieki zdrowotnej, sklepach, kawiarniach, barach, restauracjach 
i stołówkach bez względu na to czy są tam gryzonie czy nie.
Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, admi-
nistratorach, użytkownikach, zarządcach nieruchomości i obiektów.
Powszechną akcję deratyzacji ustala się w terminie od 6 do 20 paździer-
nika 2008 r.

W związku z powyższym zobowiązuję właścicieli, administratorów, użyt-
kowników, zarządców nieruchomości i obiektów do:
1) Oczyszczenia w dniach od 20 września do 5 października br. podwórzy, 

piwnic, poddaszy, strychów, magazynów  we wszystkich obiektach  
i zakładach celem pozbawienia gryzoni ewentualnego pożywienia.

2) Zaopatrzenia się do dnia 15 października br. w odpowiednią ilość 
trutki przeciw gryzoniom, posiadającej rejestrację Ministra Zdrowia, 
w sklepach chemicznych lub u dystrybutorów. Można również zawrzeć 
umowę o wykonanie odszczurzania z zakładem deratyzacyjnym.

3) W dniach od 6 do 11 października należy wyłożyć trutkę w miejscach 
(niedostępnych dla innych zwierząt), w których istnieje prawdopodo-
bieństwo pojawienia się gryzoni, a w szczególności na śmietnikach,  

w piwnicach, magazynach, pomieszczeniach strychowych i gospodar-
czych, a także na zapleczach sklepów, stołówek, barów, restauracji itp., 
w ilości zgodnej z podaną na etykiecie środka użytego do deratyzacji.

4) W dniach od 11 do 18 października br. należy wyłożoną trutkę pozo-
stawić i w miarę potrzeby uzupełniać do końca trwania akcji. Padłe 
gryzonie należy usuwać z nieruchomości na bieżąco.

5) Do dnia 20 października br. należy usunąć pozostałości trutki i oczyścić 
administrowane nieruchomości.

6) Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać 
ich bez opieki. 

7) W czasie trwania akcji zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać  
w zamknięciu.

8) W miejscach wyłożenia trutki należy umieścić wyraźne ostrzeżenie 
„UWAGA TRUTKA”. 

W przypadku ewentualnego zatrucia człowieka wyłożoną trutką należy 
bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.
Nadzór nad prawidłowością przebiegu akcji deratyzacyjnej prowadzić 
będą przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Jaworznie oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
Za nieprzestrzeganie w/w postanowień grozi kara grzywny w wysokości do 
1.500,00 złotych (zgodnie z art. 117 ustawy  z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks 
wykroczeń Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.).

Prezydent Miasta Jaworzna
       /-/  Paweł Silbert

na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jednolity: dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i zarządzenia  
Nr WS/0151/37/08 Prezydenta Miasta Jaworz-
na z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie sprze-
daży, w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego, działek stanowiących własność 
Gminy Miasta Jaworzna, położonych przy  
ul. Stawowej w Jaworznie, z przeznaczeniem 
pod budownictwo mieszkaniowe,

o g ł a s z a
na 21 października 2008 r. drugi przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż na własność działek:

– nr 31/5 o pow. 836 m² w obr. geod. 274 m. Jaworzna
– nr 31/7 o pow. 735 m² w obr. geod. 274 m. Jaworzna,
– nr 31/8 o pow. 738 m² w obr. geod. 274 m. Jaworzna,
– nr 31/9 o pow. 795 m² w obr. geod. 274 m. Jaworzna, 
– nr 31/13 o pow. 30 m² w obr. geod. 274 m. Jaworzna
– nr 31/15 o pow. 499 m² w obr. geod. 274 m. Jaworzna,

stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.

Opisane działki objęte są księgą wieczystą Nr 9180 prowadzoną 
w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczy-
stych.
Działki położone są w południowej części miasta Jaworzna,  
w rejonie ul. Stawowej i ul. Reja. 
Działki nr 31/7 i 31/8 w obr. geod. 274 charakteryzują się regular-
nym wydłużonym kształtem. Działki cechuje płaska powierzchnia 
terenu z nielicznymi lokalnymi nierównościami.

Działka nr 31/9 w obr. geod. 274 charakteryzuje się foremnym 
nieregularnym wydłużonym kształtem zbliżonym do trapezu. 
Działka o płaskiej powierzchni terenu z nielicznymi lokalnymi 
nierównościami. We wschodniej części działki znajduje się ogro-
dzenie stalowe. Na działkach występuje drzewostan. 

Działki 31/5, 31/13 i 31/15 w obr. geod. 274 położone są w za-
chodniej części ul. Stawowej. Działki cechuje płaska powierzch-
nia  terenu z nielicznymi nierównościami. We wschodniej części 
działki nr 31/15 w obr. geod. 274 znajduje się ogrodzenie stalowe.  
Na działkach występuje drzewostan.

Występujący na działkach drzewostan podlega ochronie i inwe-
stor, który uzyska zezwolenie na usunięcie drzew bezwzględnie 
kolidujących z zagospodarowaniem działki poniesie koszty  
z tym związane.

Dojazd do działek możliwy jest ulicą Stawową (działka nr 31/2  
w obr. 274 m. Jaworzna).

Przeznaczenie działek w  planie zagospodarowania przestrzen-
nego: 

MU II – strefa mieszkaniowo-usługowa ekstensywnej zabudowy 
(...).

Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu 
zagospodarowania opisanych działek uzyskać można w Wydziale 
Urbanistyki i Architektury UM w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52.
 
Ceny wywoławcze działek: 
– działka nr 31/7 w obr. geod. 274 m. Jaworzna – 44.835,00 zł 

(słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące osiemset trzy-
dzieści pięć  00/100) netto,

– działka nr 31/8 w obr. geod. 274 m. Jaworzna –  45.018,00 zł 
(słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy osiemnaście 00/100) 
netto,

– działka nr 31/9 w obr. geod. 274 m. Jaworzna  – 48.495,00 zł 
(słownie złotych: czterdzieści osiem  tysięcy czterysta dzie-
więćdziesiąt pięć  00/100) netto,

– działki nr nr 31/5, 31/13 i 31/15 o łącznej pow. 1.365 m²  
w obr. geod. 274 m. Jaworzna – 81.149,00 zł (słownie zło-
tych: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści dziewięć  
00/100) netto. 

Działki nr nr 31/5 o pow. 836 m², 31/13 o pow. 30 m² i  31/15  
o pow. 499 m² w obr. geod. 274  m. Jaworzna, zbywane będą razem,  
na rzecz jednego nabywcy, z uwagi na ich konfigurację.
Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. 
Ewentualne wznowienie znaków granicznych nastąpić może  
na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg 
jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej 
jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej.

Do ceny działek uzyskanych w przetargu doliczony zostanie  
podatek VAT w wys. 22%.
Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów usta-
wy z dania 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Wadium warunkujące udział w przetargu wynosi dla:
– działki nr 31/7 w obr. geod. 274 m. Jaworzna – 3.600,00 zł 

(słownie złotych: trzy tysiące sześćset 00/100),
– działki nr 31/8 w obr. geod. 274 m. Jaworzna – 3.700,00 zł 

(słownie złotych: trzy tysiące siedemset 00/100),
– działki nr 31/9 w obr. geod. 274 m. Jaworzna -  3.900,00 zł 

(słownie złotych: trzy tysiące dziewięćset 00/100),
– działek nr nr 31/5, 31/13 i  31/15 o łącznej pow. 1.365 m² w obr. 

geod. 274 m. Jaworzna – 6.500,00 zł (słownie złotych: sześć 
tysięcy pięćset 00/100).

Wadium w pieniądzu w ustalonej wysokości, wnieść należy  
w terminie do 14 października 2008 r. w kasie Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 (parter, pok. 25) do godz. 15:30 

lub przelewem do 14 października 2008 r. na rachunek Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w ING Bank Śląski S.A., 
NRB 40 1050 1142 1000 0023 0998 7945 SUMY DEPOZYTOWE  
z dopiskiem „Przetarg – działka    nr ... ”,  (należy wpisać nr działki, 
której wadium dotyczy). Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się 
datę uznania rachunku bankowego urzędu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu 
przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia 
odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu 
wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg 
wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nierucho-
mości.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy uczestnik, który 
przetarg wygra nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w ustalonym 
miejscu i terminie lub przystąpi, ale jej nie podpisze.
Cena nieruchomości uzyskana w przetargu, podlega zapłacie nie 
później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu 
notarialnego.

W przypadku zapłaty przelewem, za termin zapłaty uznaje się 
dzień wpływu należnej kwoty na rachunek Gminy.
Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego 
ponosi nabywca nieruchomości.
Przetarg odbędzie się 21 października  2008 r. o godz. 13:00 w sali 
obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
1) przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesionego 

wadium,
2) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsa-

mości lub reprezentowanie przez pełnomocnika,
3) w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego 

wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz 
dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnicy 
winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo do występowania  
w imieniu mocodawcy.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży z nabywcą będącym 
cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i w sytuacjach 
określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nie-
ruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. 
Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
Prezydent Miasta Jaworzna może odwołać przetarg jedynie  
z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwo-
łaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Szczegółowe informacje dot. przetargu na zbycie przedmiotowych 
działek uzyskać można w Wydziale Skarbu Urzędu Miejskiego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52, pok. 21, tel. 032 618 16 36.

1114/d/08

PROdUCeNT 
SIATkI 

OGROdZeNIOWeJ 
OFeRUJe:

-	 siatka	ogrodzeniowa	
(ocynkowana,	
powlekana)

-	 drut	naciągowy,		
kolczasty

-	 słupki	ogrodzeniowe
-	 naciągi

„MARCO”
Jaworzno	ul.	Dąbrowska	80

tel. 752-95-58, 

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

PReZYdeNT MIASTA JAWORZNA

1309/d/08

1309/d/08
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MECHANIKA POJAZDOWA NAPRAWA AGD NAPRAWA RTV REMONTOWO-BUDOWLANE LPG INNE USŁUGI

1193/d/08

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
1284/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

1281/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

1282/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

1283/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.
1279/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
1280/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

1277/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

1300/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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Miasto JaworznoReklama

Reklama 
w telewizji 

CTv Jaworzno

już od 300 zł netto
Dzwoń!

tel. 032 751 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

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

1309/d/08

na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity: dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603  
z późn. zm.) i zarządzenia Nr WS/0151/30/08 Prezy-
denta Miasta Jaworzna z dnia 24 stycznia 2008 r. 
w sprawie sprzedaży, w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego, działek stanowiących własność 
Gminy Miasta Jaworzna, położonych przy ul. Prostej 
w Jaworznie, z przeznaczeniem pod budownictwo 
mieszkaniowe,

o g ł a s z a

na 21 października 2008 r.  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
na własność działek:
– nr  1/57 o pow. 767 m² w obr. geod. 78 m. Jaworzna,
– nr 1/62 o pow. 764 m²  w obr. geod. 78 m. Jaworzna,
– nr 1/63 o pow. 761 m² w obr. geod. 78 m. Jaworzna,
– nr 53 o pow. 741 m² w obr. geod. 53 m. Jaworzna, 
stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.

Opisane działki objęte są księgą wieczystą Nr 10960 prowadzoną w Sądzie 
Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Działki położone są w peryferyjnej, północnej części miasta Jaworzna. 
W sąsiedztwie działek zlokalizowane są budynki mieszkalne. Wyzna-
czone do sprzedaży działki charakteryzują się regularnym kształtem  
o płaskiej powierzchni terenu, z nielicznymi lokalnymi nierównościami. 
Na działkach występuje drzewostan podlegający ochronie. Inwestor, 
który uzyska zezwolenie na wycinkę drzew bezwzględnie kolidujących 
z planowanym  zagospodarowaniem nabytej działki, poniesie koszty 
z tym związane.
Działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej. Dojazd do przedmioto-
wych działek od strony ulicy Chropaczówka możliwy wzdłuż południowej 
granicy działek drogą o nawierzchni ziemnej (działka nr 337/5 w obr. geod. 
107 m. Jaworzna i nr 1/67 w obr. geod. 78 m. Jaworzna).
Działki nie są uzbrojone. 
Przez działki nr 1/57, 1/62 1/63 w obr. geod. 78 oraz nr 53 w obr. geod. 
53  m. Jaworzna przebiega magistrala wodociągowa, ograniczająca 
sposób docelowego zagospodarowania działek nr 1/62, 1/63 w  obr. 
geod. 78 m. Jaworzna. Na działce nr 1/57 w obr. geod. 78 m. Jaworzna 
znajduje się część urządzeń kanalizacyjnych związanych z obiektem 
handlowym zlokalizowanym na działce nr 1/46 w obr. geod. 78  
m. Jaworzna.

Przeznaczenie działek w  planie zagospodarowania przestrzennego: 

23MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczonymi 
nieuciążliwymi usługami (....).

Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zago-
spodarowania opisanych działek uzyskać można w Wydziale Urbanistyki 
i Architektury UM w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52.

Ceny wywoławcze działek: 
– działka nr 1/57 w obr. geod. 78 m. Jaworzna – 39.117,00 zł (słownie 

złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemnaście 00/100), 
– działka nr 1/62 w obr. geod. 78 m. Jaworzna –  38.964,00 zł (słownie 

złotych: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery  
00/100),

– działka nr 1/63 w obr. geod. 78 m. Jaworzna  - 38.811,00 zł  (słownie 
złotych: trzydzieści osiem tysięcy osiemset jedenaście 00/100),

– działka nr 53 w obr. geod. 53 m. Jaworzna  - 37.791,00 zł  (słownie 
złotych: trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden 
00/100).

Ceny działek nie zawierają kosztów wznowienia znaków granicznych. 
Ewentualne wznowienie znaków granicznych nastąpić może na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągle-
niem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez wzglę-
du na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje  
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do ceny działek uzyskanych w przetargu doliczony zostanie podatek VAT 
w wys. 22%.

Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dania 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Wadium warunkujące udział w przetargu wynosi dla:

– działka nr 1/57 w obr. geod. 78 m. Jaworzna – 3.200,00 zł (słownie 
złotych: trzy tysiące dwieście 00/100), 

– działka nr 1/62 w obr. geod. 78 m. Jaworzna – 3.200 00 zł (słownie 
złotych: trzy tysiące dwieście 00/100),

– działka nr 1/63 w obr. geod. 78 m. Jaworzna – 3.200,00 zł (słownie 
złotych: trzy tysiące dwieście 00/100),

– działka nr 53 w obr. geod. 53 m. Jaworzna – 3.100,00 zł  (słownie złotych: 
trzy tysiące sto 00/100).

   
Wadium w pieniąd zu w us t alonej  w y s o koś c i,  w nie ś ć nale ż y  
w terminie do 14 października 2008 r. w kasie Urzędu Miejskiego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 (parter, pok. 25) do godz. 15.30 lub 
przelewem do 14 października 2008 r. na rachunek Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie, prowadzony w ING Bank Śląski S.A., NRB 40 1050 1142 
1000 0023 0998 7945 SUMY DEPOZYTOWE z dopiskiem „Przetarg 
– działka  nr ... ”,  (należy wpisać nr działki, której wadium doty-
czy). Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku 
bankowego urzędu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu prze-
targu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwo-
łania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem 
negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygra, 
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy uczestnik, który przetarg 
wygra nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży 
w formie aktu notarialnego, w ustalonym miejscu i terminie lub przystąpi, 
ale jej nie podpisze.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu, podlega zapłacie nie później niż 
do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

W przypadku zapłaty przelewem, za termin zapłaty uznaje się dzień 
wpływu należnej kwoty na rachunek Gminy.

Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi 
nabywca nieruchomości.

Przetarg odbędzie się 21 października 2008 r. o godz. 12:00 w sali obrad 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1) przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesionego wadium,
2) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub 

reprezentowanie przez pełnomocnika,
3) w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu  

z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upo-
ważniających do działania w ich imieniu.

W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnicy winni 
przedłożyć pisemne pełnomocnictwo do występowania w imieniu 
mocodawcy.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży z nabywcą będącym cudzo-
ziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cu-
dzoziemców jest uzyskanie zezwolenia ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
  
Prezydent Miasta Jaworzna może odwołać przetarg jedynie z ważnych 
powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu  
do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje dot. przetargu na zbycie przedmiotowych dzia-
łek uzyskać można w Wydziale Skarbu Urzędu Miejskiego w Jaworznie,  
ul. Grunwaldzka 52, pok. 21, tel. 032 618 16 36.

ReFeReNTA
PRZY MIeJSkIM RZeCZNIkU kONSUMeNTóW

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 ogło-
szeń Wydziału Organizacyjnego i Kadr w Urzędzie Miejskim w Jaworz-
nie ul. Grunwaldzka 33.

PReZYdeNT MIASTA JAWORZNA
OGŁASZA NABóR PRACOWNIkóW NA STANOWISkO:

Zgodnie z art. 61 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego oraz 
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam,
że na wniosek, Biura Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.  40-082 Katowice ul. Sobieskie-
go 2 pełnomocnik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, 
ul. Świętego Wojciecha 34 zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 
celu publicznego dla zadania pn.: budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Pieczyska w Jaworznie  
przewidzianej do realizacji na działkach: 
nr 122, 121, 30/1, 39/1, 42/1, 42/2, 44, 47/1, 49/1, 50/1, 62/1, 65/1, 74/1, 126, 67/1, 130, 92, 107/3, 
107/27, 107/2, 108, 109, 110, 120, 119, 118, 69/6, 117, 116/1, 116/2, 116/3, 51, 78/1, 128, 129, 80, 107/18, 
107/26, 107/25, 107/29, 106, 114, 115 obr. 89

nr 20/1, 20/2, 7/7, 63/4, 71/1, 63/3, 68, 170, 263, 264, 299, 124/1, 265, 266, 262, 180/1, 187/1, 267, 
237/5, 268, 236/1, 269, 235/1, 189/3, 189/5, 270, 193/1, 197/1, 233/1, 232/1, 231/1, 230/1, 271/1, 
200/1, 203/1, 229/1, 228/1, 228/2, 240/2, 271/2, 208/1, 226/1, 225/1, 272, 209/1, 215/1, 217/3, 217/5, 
224/1, 224/2, 222/1, 244/2, 247, 219, 140, 71/8, 71/7, 71/6, 74/11, 75/7, 294, 295, 296, 297, 113/5, 
113/7, 260, 261, 259, 298, 256, 133/1, 134/1, 111/1, 257, 258, 280/26, 21/7, 21/9, 21/3, 21/4, 15/5, 
14/6, 14/4, 23/3, 11/1, 11/2, 25/1, 26/5, 26/7, 27/1, 27/2, 24/6, 63/6, 6/5, 6/7, 6/9, 6/4, 7/16, 63/7 obr. 
90 zlokalizowanych na osiedlu Pieczyska w Jaworznie.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowani mieszkańcy mogą zapoznać się z aktami sprawy 
i wnieść ewentualne uwagi w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie 
przy ul. Grunwaldzkiej 52, pokój nr 28 w godzinach urzędowania do dnia 26 września 2008 r.

Prezydent Miasta Jaworzna
        /-/ Paweł Silbert

OBWIeSZCZeNIe

1109/d/08

ekO - PRO Sp. z  o.o.
Jaworzno – Jeleń ul. Zwycięstwa 16 A

ReTO-GROSZek (ekogroszek)
paczkowany (25kg), luzem – Gwarancja jakości

transport do 20 km GRATIS       Zadzwoń pon-sob 8.00-16.00

tel. 504 47 45 45

od 17 września do 8 października 2008 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, wywieszono wykaz obejmujący:

– lokal użytkowy stanowiący własność Skarbu Państwa położony przy ul. Rzemieślniczej  
w Jaworznie, przeznaczony do wynajmu na cele magazynowo – składowe,

– działki stanowiące własność Skarbu Państwa w Jaworznie, położone przy:
– ul. Słonecznej – przeznaczoną do dzierżawy pod ogródek przydomowy, 
– ul. Szczakowskiej – przeznaczoną do dzierżawy pod 4 miejsca parkingowe.

PReZYdeNT MIASTA JAWORZNA
INFORMUJe

PReZYdeNT MIASTA JAWORZNA

Cyfryzacja płyt winylowych 12,20 zł brutto
Cyfryzacja kaset magnetofonowych  60 min. 15,00 zł brutto
 90 min. 20,00 zł brutto
Cyfryzacja kaset video VHS 30,00 zł brutto

tel. 032/ 751 91 30
Ogłoszenie własne

1309/d/08

1309/d/08

1309/d/08

1306/d/08
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BliZej prawa

Dla koneserów
Z szafy prokuratora

1088/d/08

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

Las

Jawor

Przykuta do kaloryfera

Skrzyp olbrzymi

Zaproszenie
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad  

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

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

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

mec. MAREK NIECHWIEJ KANCELARIA PRAWNA W JAWORZNIE 

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

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

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

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

Rejs po granicy
Pani Maria jest osobą dość zamożną. 
Odziedziczywszy spory spadek po 
zmarłym mężu, od kiedy owdowiała 
mieszkała sama. Ma, co prawda, syna 
jedynaka, lecz ten, rezydując głównie 
we wronieckim wiezieniu, na wol-
ności bywa rzadko i bardzo krótko. 
Tenże syn ma za to konkubinę Moni-
kę, a Monika ma 34 lata i chrapkę na 
łatwe życie oraz dobra, na które pani 
Maria pracowała latami. 

Po tym wstępie, który naszkico-
wał kto jest kim, możemy już spraw-
nie przejść do samego zdarzenia. 
Wskazówki zegara wolno zbliżały się 
do północy, kiedy pod domem pani 
Marii zatrzymał się samochód pro-
dukcji niemieckiej. Z auta wysiadła 
Monika i jej dwaj kolesie w wieku 
26 i 28 lat. Obaj ubrani na czarno 
i w kominiarkach na głowach. Wy-
glądali nieco filmowo, lecz rzecz cała 
była niestety jednak jak najbardziej 
na serio. Monika dobrze znała dom 
i wiedziała o okienku, które zwykle 
bywa lekko uchylone. Napastnicy 
weszli do domu bez szmeru właśnie 
tamtędy. Odszukali zaskoczoną 
i przerażoną gospodynię. Chociaż 
nie do końca zdająca sobie sprawę 
z zagrożenia kobieta nawet nie usiło-
wała się bronić bandyci użyli wobec 
niej paralizatora. Następnie omdlałą 
skrępowali, łańcuchem przykuli do 
kaloryfera i zakleili jej taśmą oczy. 
Teraz mogła się dyskretnie pojawić 
główna pomysłodawczyni napadu. 

Niedoszła synowa napadniętej. Ra-
zem z kolesiami postanowiła zabrać 
z domu wszystko, co jej wpadło 
w ręce. Elegancką garderobę (pani 
Maria zawsze miała dobry gust), 
drogie trunki, sprzęt video, a nawet 
kasety z bajkami dla dzieci. Skradli 
gotówkę w złotówkach i walucie 
obcej. Zabrali biżuterię i co droższe 
pamiątki. Zrabowane rzeczy bandyci 
załadowali do swego auta, a co się nie 
zmieściło do toyoty pani Marii. Kie-
dy wszystko, co przedstawiało mate-
rialną wartość, zostało zapakowane 
napastnicy zaczęli rozmyślać co zro-
bić z gospodynią. Monika podobno 
głośno domagała się radykalnych 
rozwiązań „starą trzeba wyprawić 
na tamten świat”– pokrzykiwała 
do swoich kompanów. Tym z kolei 
nie bardzo przypadł do gustu taki 
pomysł, bo wiedzieli o kryminalnej 
przeszłości syna i obawiali się mocno 
jego zemsty. Po pertraktacjach stanę-
ło, że odkleją taśmę z ust gospodyni 
i tak ją pozostawią. Sami wsiadłszy 
do aut ruszyli przed siebie. Napad-
nięta wykazała na tyle opanowania 
i determinacji, że mozolnie przez 
kilka godzin usiłowała wyzwolić się 
z więzów łańcucha, którym przykuto 
ją do kaloryfera. Wreszcie kiedy się 
jej to udało, zaalarmowała sąsiada. 
Ten powiadomił policję, a ta na-
tychmiast przystąpiła do akcji. By 
zablokować drogi, powiadomiono 
o napadzie wszystkie posterunki 

w promieniu kilkudziesięciu kilome-
trów. W czasie, gdy komunikat ogła-
szano przez policyjne radia, partol na 
jednej z ulic rutynowo legitymował 
pasażerów samochodu niemieckiej 
produkcji. Funkcjonariusze zapa-
miętali, iż zatrzymując auto prze-
puścili jadącą tuż za nim toyotę. Nie 
mieli specjalnych złudzeń, że to nie 
przypadkowa zbieżność z komunika-
tem, którego właśnie wysłuchali. Po-
prosili o otwarcie bagażnika. W nim 
leżały rzeczy skradzione Marii D. 
Mężczyzna i kobieta z zatrzymanego 
auta natychmiast zostali przewiezie-
ni do komendy. W tym samym czasie 
policjanci szukali toyoty. Monika 
i jej koleś bez dłuższego namawiania 
podali adres, gdzie kradzione auto 
miało trafić. W ten sposób odzy-
skano również toyotę, a jej kierowcę 
zatrzymano. 

Bandyci przewiezieni do komendy 
zostali natychmiast przesłuchani i na 
wniosek prokuratora zatrzymani pre-
wencyjnie na okres trzech miesięcy. 
Jeden z rabusi słysząc, iż zaraz zo-
stanie odwieziony do Wronek, upadł 
na kolana by błagać – wszędzie tylko 
nie tam. We Wronkach przebywa syn 
pani Marii, a do napastnika dotarła 
już wieść, iż szalony ze wściekłości 
syn czeka nań obiecując, iż ten, co 
podniósł rękę na jego mamę, Gwiazd-
ki nie doczeka. Sprawcom napadu 
grozi od 2 do 12 lat wiezienia.

pitawal

W poprzednik odcinku rozpocząłem 
tak, jak w reklamie pewnego piwa – 
ostatnio wędrowałem po południo-
wych prowincjach i… zabłądziłem 
Na zakończenie zapowiedziałem, 
że ja tu jeszcze wrócę, ponieważ nie 
udało mi się odkryć dokładnego 
przebiegu granicy Lubiąża i Ja-
worzna. Oczywiście w sytuacji, gdy 
po obu stronach drogi znajduje się 
niemalże taki sam las, rzecz może 
być bardzo trudna. Co prawda, dla 
ułatwienia granicą poprowadzono 
zielony szlak turystyczny, ale jego 
oznakowań próżno szukać na obu 
końcach omawianego odcinka.

Takie same lasy
Tym razem postanowiłem pójść od 

strony Dębu. Tu, nieco na południe 
od drogi do Chełmku, płynie sobie 
rzeczka znana obecnie jako Kanał 
Matylda. Pierwotnie była to Śmidra, 
Śmierdzonka, Śmierdząca Woda 
lub Kątecka Woda. Wszak jej źródła 
znajdują się w Chrzanowie, na Kątach 
w rejonie Błoń, opodal starostwa po-
wiatowego przy ulicy Partyzantów. 
Spędziwszy nad tą, czasami czarną, 
wodą nieco czasu możemy zauważyć, 
że usilnie walczy przeciwko swe-

mu stłamszeniu niszcząc betonowe 
umocnienia kanału. A jeśli zajrzymy 
do okolicznych lasów odkryjemy 
pozostałości jej pierwotnych koryt 
i przekonamy się, jaka to była z niej 
mała anarchistka.

Ale dość tych dywagacji. Nieci na 
zachód leśniczówki Dąb, także zielo-
nym szlakiem docieramy do rzeki. Tu 
betonowym mostkiem przechodzimy 
na drugą stronę, skręcamy w prawo 
i tuż za rosochatą czeremchą skręca-
my w lewo, odnajdując wąską ścieżkę 
skręcającą na południe. To jest nasza 
granica. Od tej chwili po lewej stronie 
będziemy mieli Libiąż, po prawej Ja-
worzno, a ściślej rzecz biorąc Worek 
Dębu. O tym, że nasz wybór był dobry 
zorientujemy się po około stu metrach. 
Gwoli dziennikarskiej rzetelności, 
poszukując początku powędrowałem 
przed wejściem na szlak wzdłuż kana-

łu i na odcinku około dwustu metrów 
innej drogi w las nie znalazłem. A te-
ren po obu stronach drogi, nie dość, że 
tak samo wygląda to jeszcze tak samo 
się nazywa. Albowiem, gwoli ścisło-
ści, wędrujemy po Lesie Bobreckim. 
W jego drzewostanie dominują sosny, 
brzozy w średnim wieku. Tu i ówdzie 
trafia się okazały świerk. Są pomniej-
sze dęby. Osobliwie wyglądają młode 
świerki. Po stronie libiąskiej znalazłem 
dość ciekawe drzewo. Jest to klon ja-
wor w odmianie purpurowej. Jest to 
najczęściej uprawiana odmiana tego 
gatunku, jakby nie było herbowego 
drzewa Jaworzna.

Skrzyp olbrzymi
Kiedy wędrowałem przez te okolice 

w 2003 roku, stwierdziłem, że wystę-
puje tutaj skrzyp olbrzymi, ale tylko po 
libiąskiej stronie. Teraz roślinę również 
po jaworznickiej stronie granicy, zaj-
mując tu kilka metrów kwadratowych 
powierzchni. Do 2003 roku ta roślina 
była mi znana z tej ziemi wyłącznie 
z obszarów położonych na wschód od 
Chrzanowa. W Chrzanowie nie był 
znany, w Jaworznie też, co potwierdzały 
nawet badania naukowe. A trudno prze-
oczyć roślinę zielną, która w porywach 
osiąga 2,5 m wysokości. Wszak jest 
to najokazalszy środkowo-europejski 
gatunek tych paprotników, poniekąd 
miniatura kalamitów. Zasadniczo jest 
to gatunek górski. W naszym kraju wy-
stępuje głównie w Karpatach, ale trafia 
się nawet w okolicy Elbląga.

W naturze występuje w cienistych 
i mokrych lasach. Znaczy się tu ma to 
co on lubi najbardziej, chociaż właśnie 
szykuje się dla niego spore zagrożenie. 
Kalamity i spółka szykują zemstę zza 
grobu. Nie bez powodu z sukcesem 
rozpoznano w tej okolicy pokłady węgla 
kamiennego. A to na początku oznacza 

odwodnienie, chociaż na razie obecny 
brak wody, spowodowany działalnością 
Janiny II, która między innymi skaso-
wała osławioną libiąską Kołtunowską 
Wodę naszemu skrzypowi nie przeszka-
dza. Chociaż kto wie, skoro osiąga tylko 
metr wysokości.

UMOWA NAJMU 
„Jestem najemcą lokalu miesz-

kalnego. Z właścicielem łączą nas 
jak najgorsze relacje. Umowę najmu 
podpisałem osobiście, lecz razem ze 
mną ma prawo mieszkać również 
moja rodzina. W ostatnim czasie 
właściciel powiedział, że sprzedaje 
lokal. Zagroził, że natychmiast mam 
się wyprowadzić i opróżnić miesz-
kanie, w przeciwnym razie sprzeda 
je razem z nami, a nowy nabywca 
wyrzuci nas na bruk. Co w tej sytu-
acji możemy robić?”.

Sytuacja najemcy lokalu miesz-
kalnego została odrębnie określona w 
ustawie Kodeks cywilny. Jeżeli chodzi 
o terminy wypowiedzenia, to przepis 
wyraźnie stanowi, że w razie trwania 
najmu lokalu na podstawie umowy, 
w której nie określono czasu jej obo-
wiązywania, a czynsz jest płatny mie-
sięcznie, najem można wypowiedzieć 
najpóźniej na trzy miesiące naprzód 
na koniec miesiąca kalendarzowego. 
A zatem nawet wówczas, kiedy wynaj-
mujący, czyli właściciel lokalu, nie za-
znaczył okresu wypowiedzenia, to jest 
ono możliwe. Kodeks stanowi, że ma to 
być najpóźniej trzy miesiące wcześniej 
z zachowaniem pełnych okresów rozli-
czeniowych (czyli w zakresie płatności 
czynszu). Jeżeli zatem wypowiedzenie 

zostanie doręczone w dniu 1 kwietnia, 
to okres wypowiedzenia upłynie w dniu 
30 czerwca, czyli na koniec trzeciego 
miesiąca. Jeżeli jednak zostanie dorę-
czone 31 marca, to również okres wypo-
wiedzenia upłynie w dniu 30 czerwca, 
czyli na koniec miesiąca kalendarzowe-
go, po upływie pełnych trzech miesię-
cy. Lecz uwaga: jeżeli wypowiedzenie 
dotrze do najemcy w dniu 2 kwietnia, 
to mieszkanie trzeba opuścić także do 
30 czerwca. Dlaczego? Ponieważ trzy 
pełne miesiące okresu wypowiedze-
nia upłynęły wraz z dniem 1 czerwca. 
Zgodnie z ustawą ma to być na koniec 
miesiąca kalendarzowego, a zatem  
w tym przypadku okres wypowiedze-
nia będzie trwał cztery miesiące bez jed-
nego dnia. Natomiast gdy wynajmujący 
wypowie umowę z dniem 2 kwietnia, 

to okres ten przedłuży się do dnia 30 
lipca. I jeszcze jedna uwaga: przedmiot 
najmu, czyli lokal, może zostać zbyty, 
czyli np. sprzedany. W przypadku 
zbycia rzeczy najętej – w czasie trwania 
najmu – nabywca wstępuje w stosunek 
najmu na miejsce zbywcy. Może jednak 
wypowiedzieć najem z zachowaniem 
ustawowych terminów wypowiedze-
nia. To znaczy, że stosunek najmu nie 
ustaje w zależności od chwili sprzeda-
ży. Jeżeli nabywca kupi lokal razem  
z najemcami, to może im wypowiedzieć 
umowę wraz z terminem określonym 
powyżej. Natomiast jeżeli np. poprzed-
ni właściciel złoży wypowiedzenie,  
a przed jego upływem sprzeda lokal, to 
umowa ustanie z chwilą upływu okre-
su wypowiedzenia, i nowy właściciel 
nie musi już niczego dopełniać.
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RADIA CB

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

Reklama

918/d/08

SZKŁO I LUSTRA NA WYMIAR
Pełny wybór szkła

i luster, szlifowanie wiercenie,
fazowanie, witraże, akcesoria

i kleje, usługi szklarskie,
transport

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

1107/D/08

1105/d/081104/d/08

1190/d/08

1106/d/08

Ogłoszenie własne

Taśmy VhS oraz kasety magnetofonowe odchodzą 
w przeszłość. Płyty winylowe odeszły już w przeszłość.

Możesz jednak zachować swoje archiwalne nagrania w nienaruszalnym stanie, 
dokonując ich cyfryzacji!

cyfryzacja taśmy VHS – 30 zł brutto
cyfryzacja kasety magnetofonowej – 20 zł brutto
cyfryzacja płyty winylowej – 20 zł brutto
usuwania trzasków i szumów – 30 zł brutto

Przegrywamy również z cyfrowego zapisu na VHS lub kasetę magnetofonową 
– ceny jak wyżej. Dokonujemy również montażu nagranego materiału: wycięcie 

zbędnych scen, dodanie napisów, zdjęć lub lektora.
Prosty montaż – 250 zł brutto. Wyrafinowany montaż – cena negocjowana.

Wydawnictwo GM sp. z o.o.
43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7

tel. (032) 751-91-30

Reklama 
w telewizji 

CTv Jaworzno
już od 300 zł 

netto

Dzwoń! 
tel. 751 91 30

Ogłoszenie własne 1108/d/08

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

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

W kAżdY PONIedZIAŁek ROZPOCZęCIe kURSU 
NA PRAWO JAZdY kAT. „A”, „B”

kURS dOkSZTAŁCAJĄCY kIeROWCóW 
WYkONUJĄCYCh TRANSPORT dROGOWY  22.09.2008
kURS SPAWACZA 29.09.2008
PRZeWóZ TOWARóW NIeBeZPIeCZNYCh (AdR) 06.10.2008

Trwa nabór na kursy: 
instruktora nauki jazdy, 
uprawnienia SeP do 1 kV, 
kurs hdS, 
Certyfikat kompetencji 
Zawodowej Przewoźnika

1103/D/08

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

DACHY strefa wielkich możliwości

AzoT	
ul.	Młynarska	3

Tel.	032	753	09	09,
0	604	965	495

PieCzYsKA	
ul.	K.	Pniaka	2

Tel.	032	617	74	99,	
0	604	965	494

OKNA DACHOWE

POKRYCIA DACHOWE RYNNY OKNA PCV I DREWNIANE

► FOLIE DACHOWE 

► SYSTEMY KOMINOWE

► KOMINKI WENTYLACYJNE

► WEŁNA, STYROPIAN

► ORAZ WIELE INNYCH

TYNKI GIPSOWESCHODY STRYCHOWE

OKNA PCV I DREWNIANE

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
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czytaj na str. 13

Puchar Polski

czytaj na str. 12

Górnik przegrał  
z kretesem

Puchar Polski 
w Ju-Jitsu

czytaj na str. 14

czytaj na str. 14

Mile zaskoczyli 
swoich fanów

W kamieniołomie 
o Puchar Śląska Jak informuje internetowa witryna 

klubu Szczakowianka Jaworzno 
dzisiejsze spotkanie rozgrywane 
w ramach II rundy Pucharu 
Polski odbędzie się na stadionie 
w Szczakowej. Przypominamy, 
że drużyna trenera Sermaka 
wylosowała zespół Płomienia 
Niegowonice, rozgrywającego 
na co dzień mecze w B klasie. 
Zapraszamy wszystkich kibiców  
o godzinie 17.00 na stadion przy  
ul. Kościuszki. 

barteK

W środę i sobotę piłkarze Szcza-
kowianki Jaworzno rozegrali dwa 
wyjazdowe spotkania z Czarnymi 
Sosnowiec oraz Andaluzją Brzozo-
wice-Kamień. Niestety, bilans tych 
spotkań to tylko 1 punkt.

Zaległy mecz z Czarnymi był spotka-
niem o przysłowiowy „fotel lidera”. Kto 
wygra, zajmie pierwsze miejsce w tabeli. 
Wszyscy zdawali sobie sprawę, że druży-
na z Sosnowca to nie „chłopcy do bicia”,  
a potwierdzeniem tego jest ich zwycię-
stwo nad drużyną CKS-u Czeladź 7:1!

Wracając do meczu. Było to bardzo 
wyrównane widowisko, z którego prze-
biegu należało przyjąć, że kto popełni 
błąd, ten przegra.

Groźne strzały Stemplewskiego, 
Pawła Sermaka oraz Bonczka nie wska-
zywały na to, że Szczakowianka będzie 
„gonić” wyniku, a jednak. W 22. minu-
cie strzał z rzutu wolnego po faulu Praż-
mowskiego odbija przed siebie Polański, 
a do piłki dobiega Rafał Sikora, który 
umieszcza ją w bramce.

Od tego czasu sosnowiczanie grali 
spokojną piłkę, a zawodnicy z Jaworz-
na sprawiali wrażenie wystraszonych.  
W trakcie dalszej gry zdarzył się w polu 
karnym kiks Jarzynce, który w sytuacji 
sam na sam minął się z piłką.

Czarni mieli jeszcze okazję na pod-
wyższenie wyniku, lecz strzał z główki 
o centymetry minął słupek naszej 
bramki. Ostatnie 10 minut spotkania to 
„obrona Częstochowy” w wykonaniu 
Sosnowca. Tu, jak i w historii, okazała 
się ona skuteczna. Cień nadziei mieli 
nasi kibice, kiedy rzut wolny z około  
20 metrów wykonywał Jarzynka. Nie-
stety, bramkarz obronił.

Szczakowianka nie wykorzystała 
okazji objęcia fotela lidera ligi okręgowej. 
Nie zagrali pasjonującego widowiska, 
a do tego przeszkadzał im po raz ko-

Czarni Sosnowiec – Szczakowianka Jaworzno 1:0 (1:0)
Andaluzja Brzozowice-Kamień – Szczakowianka Jaworzno 0:0 (0:0)

Wyjazdowa zadyszka

lejny… sędzia, który „przeoczył” dwa 
zagrania ręką Czarnych w ich własnym 
polu karnym.

Brak skuteczności
Ci, którzy liczyli na rehabilitację 
po przegranym meczu z Czarnymi, 
zapewne się zawiedli. Szczaksa, po-
mimo wielu dogodnych sytuacji, nie 
zdołała strzelić ani jednej bramki 
w Piekarach Śląskich. Z pierwszej 
połowy sytuacją wartą odnotowa-
nia był strzał Stemplewskiego w po-
przeczkę w pierwszych minutach.

Druga połowa była wypełniona nie-
skutecznymi strzałami Szczakowianki. 
Serca jaworznian zatrzymały się w 
końcówce meczu. Podanie Skrzypek 
- Polański w polu karnym przecina 
zawodnik Andaluzji, mija bramkarza 
i… nie strzela do pustej bramki. W jaką 
radość mogli popaść zawodnicy i kibice 
Szczakowianki, kiedy to po fatalnym 
błędzie obrony wychodzimy cało. Po-
lański mocnym wykopem posyła piłkę 

pod pole karne gospodarzy i do piłki w 
powietrzu wyskakuje jeden z naszych 
zawodników, uderza, piłka po jego 
strzale wpada do bramki, i obija się od 
wewnętrznej strony słupka… Chwilę 
po tej akcji zabrzmiał ostatni gwizdek 
sędziego. Jedynym usprawiedliwieniem 
dla piłkarzy Andrzeja Sermaka może 
być fakt, że jego zawodnicy od czasu 
porażki z Orkanem, grali mecze syste-
mem środa/sobota, aż do wczorajszego 
spotkania (przyp. red. 5 meczów od 
30.08 – 13.09).

barteK

Szczakowianka z Czarnymi: Polań-
ski, Zięba, Prażmowski, Skrzypek, Sa-
łapatek, Bonczek (Ochmański), Stem-
plewski, P. Sermak, Rejdych (Biskup), 
Jarzynka, Janeczko (Chojnowski).

Szczakowianka z Andaluzją: Polań-
ski, Adamus, Skrzypek, Prażmowski, 
Sałapatek, Stemplewski, P. Sermak, 
A. Sermak, Rejdych, Jarzynka, Ja-
neczko.

14 września br. w Master Qlubie 
rozegranego 11. turniej szachowy 
z cyklu GP 2008 (7 edycja). Oto 
rezultaty: 1. Zbigniew Kądziołka 5,5 
pkt; 2. Adrian Moryson 5,5;  
3. Jarosław Marzec 4,5; 4. Sergiusz 
Palion 4,5; 5. Janusz Jeleń 4; 6. 
Stanisław Stachańczyk 4; 7. Dariusz 
Olej 4; 8. Daniel Korcz 4; 9. Andrzej 
Klich 3; 10. Romuald Łasak 2.
Klasyfikacja OPEN po 11 turniejach: 
1. Jarosław Marzec 153,12 pkt; 
2. Zbigniew Kądziołka 148,10; 3. 
Janusz Jeleń 144,60; 4. Stanisław 
Stachańczyk 135,21; 5. Adrian 
Moryson 130,93; 6. Maciej Kawala 
101,14; 7. Sergiusz Palion 98,42; 
8. Dariusz Olej 83,38; 9. Krystian 
Krzempek 72,66; 10. Daniel Korcz 
50,25.
Klasyfikacja zawodników bez 
kategorii: 1. Dariusz Olej 107 pkt; 2. 
Andrzej Klich 66; 3. Romuald Łasak 63; 
4. Artur Pludra 38; 5. Tomasz Burek 34.
W klasyfikacji kobiet prowadzi 
Dagmara Kowalczyk 10 pkt; w 
klasyfikacji juniorów prowadzi Krystian 
Krzempek 60 pkt.
12. turniej odbędzie się 20 września 
od godziny 10.00 Klub Środowiskowy 
WEGA Jaworzno-Ciężkowice.

rcz

Jak co roku, Zarząd Miejski Ligi 
Obrony Kraju w  Jaworznie 
organizuje zawody strzeleckie  
z broni małokalibrowej o puchar 
Prezesa ZM LOK Jaworzno.
Zawody odbędą się 4 października 
2008 o godz. 10.00 na strzelnicy 
miejskiej w Jaworznie. 
Wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszamy. W roku 2007 puchar 
wygrał Piotr Grubka. Do kogo trafi 
puchar w tym roku?

zm loK jaworzno

Już po raz 14. jaworznianki i jaworz-
nianie pobiegli w ramach Grand Prix 
Jaworzna w Biegach Ulicznych. Jest to 
impreza skierowana do sympatyków  
i amatorów biegania. Jak co roku, orga-
nizatorzy zaplanowali 6 kategorii wie-
kowych, z podziałem na płeć. Impreza 
skierowana jest do wszystkich, od przed-
szkolaka do seniora. Zwycięzców pozna-
my po trzeciej edycji, gdyż suma z trzech 
biegów da wynik końcowy. Jednym wy-
jątkiem jest bieg przedszkolaków, gdzie 
rozdanie nagród następuje po każdym 
biegu. Druga i trzecia edycja Grand Prix 
odbędzie się: 20 i 27 września br., na ul. 
Wilczej w Osiedlu Podłęże. Start o godz. 
11.00, zapisy w biurze zawodów od godz. 
9.30 do 10.45. Wymagana jest legityma-
cja szkolna. Kategorie wiekowe: 

bieg przedszkolaków – 100 m.
I kat. (rocznik 2000 – 2001) –  300 m.
II kat. (rocznik 1999 – 1998) – 400 m.
III kat. (rocznik 1997 – 1996) – 800 m.
IV kat. (rocznik 1995 – 1993) – 1200 m.
V kat. (1992 i starsi) – 3600 m.

Dla zwycięzców przewidziano 
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Na-
tomiast każdy, kto wystartuje we 
wszystkich edycjach, weźmie udział  

w losowaniu nagród. Dodatkowo prze-
widziano nagrody dla trzech szkół,  
z których wystartuje największa licz-
ba zawodników.  neK

Krzysiu (w koszulce w paski), wnuk Kazimierz Orła, olimpijczyka  
z Montrealu, zajął II miejsce wśród przedszkolaków

Grand Prix w biegach ulicznych rozpoczęte

Piłkarze Czarnych nie wypuścili zwycięstwa z ręki

Grand Prix 2008 
w szachach

Zawody 
strzeleckie  
o Puchar 
Prezesa ZM 
LOK Jaworzno

Energetycy 
z Pucharem 
Prezydenta

W miniony weekend, dzięki 
Automobilklubowi Jawor, nasze 
miasto stało się prawdziwą stolicą 
trialu samochodów terenowych. 
Zawody pod nazwą 4x4 Trial 
Jaworzno 2008 organizowane 
pod patronatem prezydenta 
miasta ściągnęły do nieczynnego 
kamieniołomu na Pieczyskach 39 
załóg oraz tłumy kibiców.

Po sześciu porażkach i jednym remisie 
Victoria po raz pierwszy zdobyła 
komplet punktów. Zwycięstwo 
cieszy tym bardziej, że naszym 
przeciwnikiem była drużyna 
zajmująca piąte miejsce w tabeli.

czytaj na str. 13

Górnik Jaworzno to drużyna bez 
wątpienia bezkompromisowa – albo 
wyraźnie wygrywa, albo równie 
wyraźnie przegrywa. Na nieszczęście 
kibiców, mecz z Unią Ząbkowice 
należał do tego drugiego rodzaju.

W niedzielę,14 września br., obył się 
Puchar Polski Seniorów w Ju-Jitsu. 
Organizatorem imprezy na zlecenie 
PZJJ była Polska Federacja Ju-Jitsu 
i Kobudo. Patronat nad zmaganiami 
najlepszych polskich zawodników objął 
Marszałek Województwa Śląskiego oraz 
Prezydent Miasta Jaworzna.

Piątek i sobota w Jaworznie upłynęła 
pod znakiem rywalizacji siatkarskiej. 
W tych dniach Hala Widowiskowo-
Sportowa MCKiS gościła cztery 
pierwszoligowe drużyny: MOW 
Orzeł Międzyrzecz, AZS PWSZ Nysa, 
MKS MOS Będzin oraz gospodarzy 
MCKiS Energetyk Jaworzno.



12 Co tydzień nr 38/886
17 września 2008 roku

Miasto JaworznoSport

W miniony weekend, 
dzięki Automobilklubowi 
Jawor, nasze miasto stało 
się prawdziwą stolicą 
trialu samochodów 
terenowych. Zawody pod 
nazwą 4x4 trial Jaworzno 
2008 organizowane pod 
patronatem prezydenta 
miasta ściągnęły do 
nieczynnego kamieniołomu 
na Pieczyskach 39 załóg oraz 
tłumy kibiców.

Ale zacznijmy od początku. Od stro-
ny sportowej 4x4 Trial Jaworzno 2008 
był V eliminacją międzynarodowego 
Pucharu Śląska. Formuła zawodów, 
stworzona przez Czechów, obejmuje 
cykl zawodów w różnych miastach po 
obu stronach granicy. Rywalizacja pole-
ga na przejechaniu trasy z wytyczonymi 
bramkami pokonywanymi w ustalonej 
kolejności. Dodatkowo za pomyłki 
techniczne (dotyk bramki, drzewa, 
taśmy, itd.) naliczane są punkty karne, 
a przejazd trasy odbywa się w ramach 
limitu czasowego.

Na starcie pierwszego dnia zawodów 
stawiło się 39 załóg. Aby rywalizacja 
odbywała się w sportowych warunkach, 
zawodnicy zostali podzieleni na klasy, 

SPOrTy MOTOrOWe

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 samochodowym. 
Tym razem chodzi o rywalizację prawie 
zwyczajnych samochodów osobowych 
na zupełnie płaskim terenie. Konkur-
sowa Jazda Samochodem, bo takie 
jest właśnie rozwinięcie skrótu KJS, to 
tzw. przedszkole rajdowe. W imprezie 
może startować każdy, kto tylko po-
siada prawo jazdy, sprawny samochód 
osobowy oraz małą domieszkę benzyny 
we krwi. Właśnie w takich imprezach 
karierę zaczynało większość współ-
czesnych mistrzów polskich odcinków 
specjalnych.

Zawody tego typu odbędą się w na-
szym mieście po raz pierwszy. Jak 
w prawdziwym rajdzie samocho-
dowym, w KJS rywalizacja odbywa 
się w kilku miejscach równocześnie 
a zawodnicy pomiędzy próbami spor-
towymi poruszają się w normalnym 
ruchu publicznym zgodnie z przepisa-
mi. Same próby natomiast wytyczone 
są w miejscach wyłączonych z ruchu. 
Aby uzyskać jak najlepszy wynik pró-

bę należy pokonać zgodnie z mapką 
dostarczoną przez organizatora w jak 
najkrótszym czasie. Organizatorzy 
zaplanowali trzy takie próby, z których 
każda przejeżdżana 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 zawodów 
zlokalizowane będą na parkingu pod 
Prezydium Urzędu Miejskiego, gdzie 
również przygotowano kilka atrakcji 
takich jak pokaz ratownictwa drogo-
wego czy prezentacja profesjonalnych 
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

Oglądanie rywalizacji dostarczy widzom wiele emocji

W kamieniołomie o Puchar Śląska

w zależności od stopnia modyfikacji 
pojazdu. Na liście startowej w klasie sa-
mochodów seryjnych startowało 9 załóg, 
pozostałe startowały w kategorii samo-
chodów zmodyfikowanych. W obydwu 
klasach startowały pojazdy różnych 
marek, tak więc nie dało się wytypować 
jednej „wiodącej” marki.

W pierwszym dniu rozegrano 4 pró-
by sportowe, o różnym stopniu trudno-
ści, rozmieszczone zarówno w lesie jak 
i w terenie otwartym.

Na starcie drugiego dnia zawodów 
z przyczyn technicznych nie stawiło 

się kilka załóg. Niestety, zmagania 
z wytyczoną trasą nie pozostały bez 
szkody dla stanu technicznego po-
jazdów. W drugim dniu zawodów 

były rozgrywane 3 próby sporto-
we, oceniane przez kierowców jako 
trudniejsze. Faktycznie, przejazd 
prób wytyczonych w lesie skutkował 
w przypadku niektórych załóg „stra-
tami w sprzęcie”, czyli m.in. urwany-
mi elementami nadwozia, wybitymi 
reflektorami, itd.

Po 2 dniach zawodów w klasie sa-
mochodów zmodyfikowanych kolejne 
miejsca zajęli: I m. Hudecek Miro-
slav (Suzuki Vitara), II m. Zapotek 
Jiri (Jeep Wranglem), III m. Szypuła 
Marcin (w pojeździe nazywanym 
przez załogę Młottek). W klasie sa-
mochodów seryjnych: I m. Outolony 
Lada (Lada Niva), II m. Sima Stani-
slav (Nissan Patrol), III m. Koziak 
Marek (Gaz).

Dodatkowo po zakończeniu trialu 
rozegrano konkurencję Fonos Wyryp. 
Zgodnie z tym, jak zapewniali organi-
zatorzy, była to ekstremalna i bardzo 

widowiskowa jazda w terenie. Rzeczy-
wiście, załogi startujące dostarczyły 
widzom niezapomnianych wrażeń, 
pokazując jak powinna wyglądać jazda 
w terenie na czas. Na pewno kibice na 
długo będą pamiętać przejazd załogi 
w czerwonym Nissanie Patrolu, a także 
prawdziwą walkę z terenem załogi ze 
zmodyfikowanego zielonego Patrola. 
Na starcie tej dodatkowej próby stanęło 
8 załóg, których widowiskowe prze-
jazdy oklaskiwali rozstawieni po całej 
klasie kibice.

Oprócz zmagań sportowych dla 
kibiców organizatorzy przewidzieli 

wiele atrakcji. Przez dwa dni czynne 
było pole paintballowe, odbywały się 
pokazy ratownictwa drogowego, cate-
ring zapewniała sieć lokali Mega Pizza, 
a oglądającym umilały czas występy 
zespołów: GalHan i Terakota.

Dodatkową atrakcją był salon samo-
chodów 4x4. W tym roku swoją ofertę 
przedstawiło 5 różnych marek, kojarzo-
nych z off-roadem (Ssang Yong, Hyun-
dai, Mitsubishi, Jeep, Land-Rover).

Zarówno same zawody, jak i impre-
zy towarzyszące, nie odbyłyby się bez 
wsparcia firm i instytucji. Organizatorzy 
pragną podziękować za wkład i pomoc 
głównemu sponsorowi, bez udziału któ-
rego na pewno impreza nie nabrałaby 
takiej rangi – jaworznickiej firmie Best 
Pest, oraz sponsorom, czyli firmom: Auto 
Partner, Zakłady Chemiczne „Organika 
Azot”, Plantpol, Fonos, Mega Pizza.

W przyszłym numerze, gdy emocje 
opadną, przedstawimy szerzej 4x4 Trial 
Jaworzno 2008. Aktualne wyniki, galerię 
zdjęć i wszystkie informacje zamieszone 

są na stronie internetowej zawodów 
– www.4x4trial.pl. pg

Publiczność dopisała. Sama mogła sobie wyrobić zdanie na temat trudności jaworznickiego trialu, 
kiedy to samochody nie mogły wyjechać już o własnych siłach

Nie obeszło się bez psikusów. 
Kiedy rankiem jeden 
z zawodników się obudził, ujrzał 
swój samochód zabandażowany

Samochody zmodyfikowane startowały w osobnej klasie

Inne wyróżniały się pomysłowym designem
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WyNIKI I TABeLe  
SPOTKAń PIłKArSKICh 

PIłKA NOżNA IV LIGA 

tabela iV liga
1.   Victoria Częstochowa  7  17  19-3 
2.   Górnik Wesoła  8  14-5
3.   Olimpia Truskolasy  7  17  10-1 
4.   Zagłębiak Dąbrowa Gór. 7  15  21-9
5.   Sarmacja Będzin  8  15  13-10 
6.   Zieloni Żarki  7  13  14-8 
7.   ŁTS Łabędy (Gliwice)  7  12  15-6 
8.   MK Górnik Katowice  8  11  7-10 
9.   KS Częstochowa  8  11  10-12 
10.   MOSiR Sparta Zabrze  8  10  9-10 
11.   Źródło Kromołów  7  9  9-9 
12.   Wyzwolenie Chorzów  8  8  7-12 
13.   Slavia Ruda Śląska  8  4  7-18 
14.   Unia Rędziny  7  4  5-18 
15.   Victoria Jaworzno  8  4  9-26 
16.   Górnik 09 Mysłowice  6  3  5-11 
17.   MKS Myszków  7  3  1-7

Victoria Jaworzno – Sarmacja Będzin 3:1
Kolejka 9 – 17 września
Pauza: Sarmacja Będzin.
Olimpia Truskolasy Górnik Wesoła 
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza ŁTS Łabędy 
Źródło Kromołów Zieloni Żarki 
Victoria Częstochow Unia Rędziny
Górnik 09 Mysłowice Wyzwolenie Ch.
KS Częstochow Victoria Jaworzno
MKS Myszków MOSiR Sparta Z.
Slavia Ruda Śląska MK Górnik K-ce

Kolejka 10 – 20 września
Pauza: KS Częstochowa.
Górnik Wesoła MK Górnik K-ce
MOSiR Sparta Zabrze Slavia Ruda Śląska
Victoria Jaworzno MKS Myszków 
Wyzwolenie Chorzów Sarmacja Będzin
Unia Rędziny Górnik 09 M-ce
Zieloni Żarki Victoria Cz-wa
ŁTS Łabędy Źródło Kromołów 
Olimpia Truskolas Zagłębiak D. G.

tabeka V liga
1.   Czarni Sosnowiec  8  22  23-5 
2.   Milenium Wojkowice  8  19  25-9 
3.   MCKS Czeladź  8  17  16-10
4.   Szczakowianka Jaworzno  8  16  23-3 
5.   Unia Ząbkowice  8  14  15-4 
6.   Orkan Dąbrówka Wielka  8  14  13-8 
7.   A. Brzozowice-Kamień  8  11  6-4 
8.   Górnik Piaski (Czeladź)  8  10  19-17 
9.   AKS Niwka Sosnowiec  8  10  9-18 
10.   Unia Dąbrowa Górnicza  8  10  12-12 
11.   MKS Siemianowice Śląskie  8  10  17-17 
12.   Pogoń Imielin  8  9  11-15 
13.   Górnik Jaworzno  8  9  9-22 
14.   Podlesianka Katowice  8  8  18-14
15.   Kolejarz 24 Katowice  8  1  6-29 
16.   Ciężkowianka Jaworzno  8  0  2-37 

Czarni Sosnowiec – Szczakowianka 1:0 ( zaległy)
Andaluzja Brzozowice-Kamień – Szczakowianka 
Jaworzno 0:0
Górnik Jaworzno -Unia Ząbkowice  0:5
Ciężkowianka Jaworzno -  Milenium Wojkowice 1:7
Kolejka 9 – 20-21 września
Szczakowianka Jaworzno Górnik Jaworzno
Podlesianka Katowice A. Brzozowice
MCKS Czeladź  AKS Niwka S-c
MKS Siemianowice Śląskie Unia Dąbrowa G.
Milenium Wojkowice Orkan Dąbrówka W.
Kolejarz 24 Katowice Ciężkowianka
Górnik Piaski  Rozwój II Katowice
Unia Ząbkowice  Czarni Sosnowiec

tabela A-klasa
1.   Pionier Ujejsce  6  15  13-7
2.   Jedność Strzyżowice  6  13  24-9 
3.   Zgoda Byczyna 6  13  18-7 
4.   RKS Grodziec  6  12  18-10 
5.   Ostoja Żelisławice  6  12  11-6 
6.   Błękitni Sarnów  6  11  12-9 
7.   Przemsza Siewierz  6  10  13-6 
  Strażak Mierzęcice  6  10  13-6 
9.   Przemsza Okradzionów  6  10  15-10
10.   MKS Poręba  6  7  10-8 
11.   Niwy Brudzowice  6  7  8-13 
12.   Tęcza Błędów 6  6  4-16
13.   Orzeł Dąbie  5  5  13-8 
14.   LKS Wysoka  6  3  10-29
16.   Huragan Kocikowa  6  0  1-31

RKS Grodziec – Zgoda Byczyna 3:1
Kolejka 7 – 20-21 września
Zgoda Byczyna Zagłębiak T.
Tęcza Błędów  RKS Grodziec
Pionier Ujejsce Błękitni Sarnów
Ostoja Żelisławice Łazowianka Łazy
Jedność Strzyżowic Strażak Mierzęcice
Przemsza Okradzionów Przemsza Siewierz
Huragan Kocikow LKS Wysoka
Niwy Brudzowic MKS Poręba

K.Repeć

Victoria Jaworzno – Sarmacja Będzin 3:1 (2:1)

Mile zaskoczyli swoich fanów
Po sześciu porażkach i jednym remi-
sie Victoria po raz pierwszy zdobyła 
komplet punktów. Zwycięstwo cie-
szy tym bardziej, że naszym prze-
ciwnikiem była drużyna zajmująca 
piąte miejsce w tabeli.

Pierwsze minuty spotkania nie 
zapowiadały porażki będzinian. Od 
początku meczu goście ruszyli do 
ataku, zagrażając naszej bramce już 
w 5. minucie spotkania. Z pierwszej 
groźnej akcji Victoria nie wyciągnęła 
konsekwencji i w 10. minucie spotka-
nia po strzale Roberta Chudego, który 
bardziej przypominał wrzutkę w pole 
karne, Sarmacja wychodzi na prowa-
dzenie. Po początkowej przewadze 
gości, przyszedł czas na coraz odważ-
niejsze ataki biało-zielonych.

Ku zadowoleniu k ibiców od  
25. minuty mieliśmy remis. Po rzucie 
rożnym Robert Madej wykorzystał 
zamieszanie w polu karnym i strzela 
pierwszą bramkę dla Victorii. Minutę 
później Miśkiewicz podaje piłkę do 
wychodzącego sam na sam z bramka-
rzem Szalka i Bartłomiej Porada musi 
drugi raz wyjąć piłkę z bramki! 

Pierwszy raz od początku sezonu 
mogliśmy zobaczyć tak odważnie 
grającą Victorię, której gra do końca 
spotkania mogła się podobać. Biało-
zieloni mieli przed przerwą jeszcze 
kilka sytuacji, po których mogli strze-
lić gola. W 45. minucie Wojtek Struś, 
biegnący z piłką prawą stroną boiska, 
próbuje przelobować wychodzącego 
do piłki bramkarza i na nasze nieszczę-
ście piłka mija prawy róg bramki.

Po przerwie obraz gry znacząco nie 
ulega zmianie. Victoria dominuje na 
boisku i coraz groźniejszymi ataka-
mi zagraża bramce Sarmacji. Będący 
w bardzo dobrej formie Miśkiewicz 
w 47. minucie spotkania podaje do 
Wojtka Strusia, który strzela nieco 
ponad bramką. Festiwal przysłowio-
wych setek dla Victorii trwa do końca 
spotkania.

W 72. minucie po wrzutce w pole 
karne Wojtek Struś, strzałem głową, pró-
buje bezskutecznie pokonać golkipera 
Sarmacji. Dwie minuty później Piotrek 
Wartała lewą nogą oddaje strzał, po któ-
rym mocno podkręcona piłka mija pra-
wy słupek bramki. Ten sam piłkarz w 80. 

minucie perfekcyjnie podaje do Adama 
Goli, który w sytuacji sam na sam mija 
bramkarza i strzela obok bramki.

Do końca spotkania Victoria ata-
kuje i wreszcie zdobywa gola w 89. 
minucie spotkania. Tuż po wejściu 

na boisko, wynik spotkania na 3:1 
podwyższa Adrian Zysk! Kibice Vic-
torii po bardzo dobrym meczu mogą 
cieszyć się z pierwszego zwycięstwa. 
Kolejny mecz Victorii już w najbliższą 
środę na wyjeździe z KS Częstochowa. 

Natomiast w sobotę przed własną pu-
blicznością zagramy z KS Myszków.

Krystian Żuraw: – Podeszliśmy do 
meczu bardzo skoncentrowani, liczyły 
się dla nas tylko trzy punkty. Nie pa-
trząc na wcześniejsze porażki, uwie-
rzyliśmy w to, że można wygrać z wyżej 
notowaną drużyną. Udowodniliśmy 
wszystkim, że nie jesteśmy chłopakami 
do bicia. W środę jedziemy na mecz 
do Częstochowy i będziemy chcieli 
zdobyć jak największą liczbę punk-
tów, które są nam bardzo potrzebne. 
Mamy szeroką kadrę i trener ma  
z czego wybierać, w drużynie panuje 
świetna atmosfera.

Bramki: 0:1 Chudy 10’; 1:1 Madej 25’; 
2:1 Szalek 26’; 3:1 Zysk 89’.
Skład Victorii: R.Okrent, R.Madej, 
K.Żuraw, G.Siemek, D.Kryla, M.Miś-
kiewicz, M.Szalek, M.Gadaj, A.Gola, 
P.Wartała, W.Struś
Z ławki rezerwowych: Jajeśniak, 
Kuzak, Zysk

szymonK

PIłKA NOżNA A KLASA

RKS Grodziec – Zgoda Byczyna 3:1 (0:1)

Kamieniami po plecach
Zgoda Byczyna przystępowała do 
spotkania osłabiona brakiem 3 pod-
stawowych piłkarzy: Dobrzyńskiego, 
Kądziołki i Wojtaszaka. Szczególnie 
widoczny był brak w ataku Kądziołki, 
co przełożyło się na tylko 1 zdobyty 
gol w tym meczu.

Mimo prowadzenia 1:0, Zgoda 
uległa Grodźcowi 3:1, była to pierwsza 
przegrana podopiecznych Andrzeja 
Śliwińskiego w sezonie. Pierwsza po-
łowa, mimo że nie obfitowała w okazje 
bramkowe, to jednak sympatycy ja-
worznickiego zespołu nie mieli prawa 
do narzekań. W 12. minucie, po strzale 
Piecki z rzutu wolnego Zgoda objęła 
bowiem prowadzenie.

Wraz z gwizdkiem rozpoczyna-
jącym drugą część gry, gospodarze 
ruszyli do szturmu na bramkę Zgody. 
Szkoda, że wraz z piłkarską ofensywą, 
na desant wkroczyli również kibice 

miejscowych, którzy obrzucili piłkarzy 
Andrzeja Śliwińskiego kamieniami.

W 53. minucie gospodarze wyrów-
nują, po strzale z rzutu wolnego z około 
30. metra i po błędzie bramkarza Rysz-
ki. W 81. minucie Zgoda nadziewa się 
na kolejną kontrę i gospodarze wycho-
dzą na 2:1. Zawodnicy trenera Śliwiń-
skiego rzucają wszystko na jedną kartę, 
angażując się w ofensywie dużą liczbą 
zawodników, co przynosi niestety efekt 
w postaci kolejnej udanej i skutecznej 
kontry Grodźca. 88. minuta i jest 3:1. 
Wynik nie uległ już zmianie.

Bramka dla Zgody: Piecka – 12’  
z rzutu wolnego.
Skład Zgody: Ryszka – Wacławek, 
Wierzbik, Piecka – Bujakiewicz, Rosa, 
Głodek, Pączkowski – Wyka, Rakow-
ski (60’ Sopczak)

K.repeć

Ciężkowianka – Millenium Wojkowice 1:6 (1:3)
PIłKA NOżNA  V LIGA

Ale bramkę strzelili
Kolejna przeg ra na nie d ziw i, 
wszak Millenium Wojkowice to 
wicelider tabeli. Jednak 1:6 na 
własnym boisku, to rezultat bar-
dzo, i to bardzo przykry dla fanów 
Ciężkowianki.

A zaczęło się bardzo dobrze, bo od 
bramki Bulgi w 13. minucie gry, który 
celnym strzałem z rzutu wolnego nie 
dał szans bramkarzowi rywali. Później 
mogliśmy zobaczyć na jakim poziomie 
stoi sędziowanie w Polsce.

Arbiter zachowywał się jak po środ-
kach pobudzających, lub ich substytu-
tach, grając swój własny mecz. Najpierw 
dyktował karnego, by po jego wykona-
niu nie uznać bramki, i podyktować 

drużynie Ciężkowianki wolny pośredni, 
do tego 2 czerwone kartki dla graczy  
z Ciężkowic. Wynik do przerwy 1:3 dla 
wicelidera tabeli.

Po przerwie grała już tylko jedna 
drużyna, drugiej pozostawało się bronić 
przed dwucyfrowym wynikiem. Czy 
Ciężkowianka odbije się w tej rundzie?

Bramka dla Ciężkowic: Bulga 13’ 
– rzut wolny
Ciężkowianka: Kocot (ok.30’ Figas)- 
Struski Bartosz, Ślusarczyk, Struski 
Michał (ok. 70’ Laser) Grodzki- Drąg, 
Pieczka, Bulga, Kornaga- Wadowski (od 
46’ Pacuła od 55’Chrząścik), Ciołczyk

(iw)

PIłKA NOżNA  V LIGA

Górnik Jaworzno – Unia Ząbkowice 0:5 (0:1)

Górnik przegrał z kretesem
Górnik Jaworzno to drużyna bez 
wątpienia bezkompromisowa – albo 
wyraźnie wygrywa, albo równie wy-
raźnie przegrywa. Na nieszczęście ki-
biców, mecz z Unią Ząbkowice należał 
do tego drugiego rodzaju.

Górnik rozpoczął dobrze, bo już  
w 15. minucie dobrze uderzył Warzecha 
i tylko naprawdę dobra interwencja gol-
kipera gości sprawiła, że nie mieliśmy 
bramki dla gospodarzy. Ta padła jednak 
w 20. minucie gry, tyle, że dla gości, a jej 
autorem był Krzyszkowski. W zespole 
Górnika wyraźnie było widać brak kon-
tuzjowanego Gomulskiego i będącego na 
weselu Guzika. – Ci zawodnicy trzymają 
naszą defensywę – mówił nam w prze-
rwie meczu prezes Ryba. Jednak jego 
słowa szczególnie mocno zabrzmiały po 
przerwie, kiedy to w odstępie kilku minut 

Górnicy stracili 3 bramki: w 50. 53. i 58. 
minucie. Warto zaznaczyć, że bronił już 
wtedy rezerwowy Jamróz, gdyż podsta-
wowy bramkarz odniósł kontuzję w 45. 
minucie gry. To były niewątpliwie roz-
strzygające o losach spotkania trafienia.

Ostatni gol dla gości to 76. minuta 
gry, po kolejnym błędzie obrony. Tym 
razem Górnicy mieli słabszy dzień,  

w drugiej połowie nie stworzyli prak-
tycznie żadnej okazji bramkowej.

Skład Górnika: Pabian (Jamróz 46’) 
– Byrski, Koralik, Kijowski, Sędrzak A, 
- Sierczyński(78‘ Kowalski), Sedrzak 
D, Jarząbek, Radosz(70‘ Szpak), - Kan-
tek, Warzecha

K.repeć

Jedna z nielicznych prób zdobycia bramki przez zawodnika Górnika

Goście czując się bezsilni, uciekali się do fauli
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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 od-
bywają 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 – AKS  Niwka Sosnowiec 

18 września 2008 (czwartek) 
trampkarze młodsi – 16.45  

trampkarze starsi – 18.00
Stadion Miejski, ul. Krakowska 8. Wstęp wolny!!!

14. GRANd PRIX JAWORZNA W BIeGACh ULICZNYCh
 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 naj-
większa liczba zawodników.
Losowanie nagród 27 września wśród wszystkich uczestników biegu, 
którzy wystartują w 3 etapach.
Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe Zapraszamy!!!

UWAGA!!! Informujemy mieszkańców oraz kierowców o utrudnieniach  
w ruchu na ulicy Wilczej w czasie trwania imprezy.

Piątek i sobota w Jaworznie upły-
nęła pod znakiem rywalizacji siat-
karskiej. W tych dniach Hala Wido-
wiskowo-Sportowa MCKiS gościła 
cztery pierwszoligowe drużyny: 
MOW Orzeł Międzyrzecz, AZS 
PWSZ Nysa, MKS MOS Będzin 
oraz gospodarzy MCKiS Energetyk 
Jaworzno. Okazją do rywalizacji 
był Turniej o Puchar Prezydenta 
Miasta Jaworzna. Miło nam poin-
formować, iż pierwszy raz w historii 
Turnieju zwycięstwo wywalczyli 
gospodarze.

Mariusz Łoziński, trener MCKiS 
Energetyk Jaworzno: – Jestem zado-
wolony z gry zawodników. Turniej po-
traktowaliśmy jako kolejny sprawdzian 
przed ligą. Prawdziwe oblicze drużyny 
poznamy dopiero podczas spotkań 
ligowych. Na chwilę obecną mogę po-
wiedzieć, że w zespole panuje pełna 
mobilizacja i bojowa atmosfera.

Turniej był kolejnym sprawdzianem 
zawodników przed zbliżającymi się 
rozgrywkami ligowymi. W kadrze po-
pularnych Energetyków zaszły znaczące 
zmiany. Do zespołu dołączyło trzech 
klasowych zawodników: Tomasz Kamu-
da, Mariusz Syguła (KS Poznań) i Daniel 
Wilk (Gwardia Wrocław). Ponadto na 
parkiecie zobaczyliście zawodników 
którzy posiadają już „staż” w drużynie: 
Adama Michaliskiego i Łukasza War-
choła. Natomiast Jaworzno opuścili: 
Maciej Fijałek i Maciej Korzysz (obaj 
Orzeł Międzyrzecz), Damian Parkitny 
(Nysa), Jarosław Tepling (Politechnika 
Warszawska) oraz Krzysztof Andrzejew-
ski, który szuka nowego pracodawcy.

Nasza drużyna rozegrała bardzo 
dobre zawody. Podopieczni trenera 
Mariusza Łozińskiego bardzo dobrze 
prezentowali się na parkiecie. Działacze 
i sztab szkoleniowy posiada obecnie 
na każdej pozycji, zawodników któ-
rzy mogą okazać się bardzo przydatni 
podczas ciężkiego sezonu. Na pozycji 
rozgrywającego niezagrożona wydaje 
się być pozycja Syguły, który posiada 
umiejętności i doświadczenie, bardzo 
potrzebne naszej drużynie. Drugi roz-
grywający Krzysztof Antosik z pew-
nością będzie chciał potwierdzić swoją 
przydatność dla drużyny. Również 
pozycja atakującego wydaje się być 
bardzo mocna. Daniel Wilk to klasowy 
zawodników, który potrafi wziąć ciężar 
zdobywania punktów w najtrudniej-

szych momentach. Jego zmiennikiem 
będzie powracający po kontuzji Krzysz-
tof Szopa. Na środku bloku posiadamy 
obecnie trzech zawodników: Jakuba 
Kaźmierskiego, Michała Skrzypiń-
skiego i młodego Adama Michalskiego. 
W zawodach, każdy z nich prezentował 
się poprawnie. Pozycja przyjmujące-
go, to pięta achillesowa poprzedniego 
składu Energetyka. Bardzo dobrym 
ruchem kadrowym było ściągnięcie do 
Jaworzna Tomasza Kamudy. Jego rów-
na, dobra gra i doświadczenie powinny 
gwarantować dobre przyjęcie i zdoby-
cze punktowe. Jego zmiennikami będą: 
Marek Nowak i Piotr Deszcz. Pozycja 
libero należała do Łukasza Warchoła. 
Jednak nie wiadomo jeszcze, kto bę-
dzie występował na tej pozycji, gdyż 

po kontuzji do zdrowia wraca Szymon 
Kostecki.

Wracając jednak do przebiegu Tur-
nieju. MCKiS Energetyk rozegrał trzy 
spotkania:

MCKiS Jaworzno – MOS 
Będzin 3:2 (17: 25, 25:20, 

25:22, 18:25, 15:11)
Mecz miał bardzo zacięty i wyrów-

nany przebieg. Będzinianie wystąpili 
bez swojego najlepszego zawodnika 
Piotra Gabrycha, który czeka na zabieg. 
Jednak brak tego zawodnika nie był tak 
bardzo widoczny. Energetycy wzięli re-
wanż, gdyż kilka dni wcześniej przegra-
li w meczu kontrolnym 4: 1. Sam mecz 
był bardzo ciekawy. Po kompletnie nie-
udanym pierwszym secie jaworznianie 
wygrywają dwa kolejne. Czwarty set, 
to popis przyjezdnych, którzy gładko 
wygrywają i doprowadzają do tri breka. 
Piąta odsłona to walka o każdy punkt, 
jednak nowi zawodnicy, potwierdzają 
swoją przydatność i ostatecznie wygry-
wamy do 11.

MCKiS Jaworzno – AZS Nysa 0:3 
(25:19, 26:24, 25:21)

Drużyna z Nysy, to zespół którego 
najbardziej się obawialiśmy. W składzie 
przyjezdnych wystąpił Konrad Nieboj, 
który dotychczas grał w drugoligowych 
rezerwach Energetyka. Jaworznianie 
uskrzydleni zwycięstwem nad Będzi-
nem zaczęli bardzo dobrze. W tym 
spotkaniu trener Łoziński wpuścił na 
parkiet Krzysztofa Szopę. Widać jed-
nak, że Krzysiek jest po ciężkiej kontuzji 
i dopiero wraca do dawnej dyspozycji. 

Bardzo dobrze rozgrywa Tomasz Kamu-
da, który jest najmocniejszym punktem 
drużyny. Ostatecznie jaworznianie wy-
grywają bez straty seta.

MCKiS Jaworzno – Orzeł 
Międzyrzec 0:3

(31:29, 25:22, 25:19)
Na to spotkanie czekali wszyscy 

kibice. Po drugiej stronie siatki stanęła 
drużyna beniaminka – Orzeł Mię-
dzyrzec. Był to również pojedynek, 
dotychczasowych kolegów z drużyny. 
W drużynie Orła, w obecny sezonie, 
występuje dwóch byłych podstawo-
wych zawodników Energetyka: Ma-
ciej Kordysz i Maciej Fijałek. Obaj nie 
znaleźli uznania w oczach działaczy 
jaworznickiego klubu i musieli opuścić 
skład. Przewidywania kibiców spełni-
ły się tylko w pierwszym secie, który 
wygrywamy na przewagi. Doskonały 
mecz rozgrywa Wilk, który kończy naj-
ważniejsze piłki. Dwa pozostałe sety, to 
już wyraźna przewaga Energetycznych 
i zdecydowane zwycięstwa.

Turniej o Puchar Prezydenta dobiegł 
końca. Na koniec wyróżniono najlep-
szych zawodników z każdego zespołu. 
Zostali nimi: Daniel Wilk (Energetyk), 
Michał Jakubczak (Orzeł), Adrian Szlu-
bowski (Nysa) i Rafał Legień (Będzin).

M. Drużyna P. S.
1. MCKiS Jaworzno 6 9-2
2. MKS MOS Będzin 3 5-4
3. AZS PWSZ Nysa 3 3-4
4. MOW Orzeł Międzyrzecz 3 2-9

neK

W niedzielę,14 września 
br., obył się Puchar Polski 
Seniorów w Ju-Jitsu. 
Organizatorem imprezy 
na zlecenie PZJJ była 
Polska Federacja Ju-Jitsu 
i Kobudo. Patronat nad 
zmaganiami najlepszych 
polskich zawodników objął 
Marszałek Województwa 
Śląskiego oraz Prezydent 
Miasta Jaworzna. turniej 
rozgrywany był na trzech 
matach,  
wg regulaminów i przepisów 
PZJJ. W zawodach udział 
wzięło 50 zawodników 
z 15 ośrodków sportowych 
z całego kraju.

Andrzej Badeński, Prezes Pol-
skiego Związku Ju-Jitsu: – Drugi raz 
w tym roku gościliśmy zawodników 
ju-jitsu. W kwietniu organizowaliśmy 
Mistrzostwa Polski juniorów. Wrze-
śniowe zawody są ostatnią eliminacją 
dla zawodników przed zawodami mię-
dzynarodowymi m.in. Mistrzostwami 
Świata, które odbędą się w Szwecji. 
W niedzielę na matach w Jaworznie 
gościliśmy ścisłą krajową czołówkę.

neK

Fighting Kobiety
kat –55 kg. Martyna Bierońska, KS Budowlani 
Sosnowiec
kat. – 62 kg Klaudia Dąbek, K S Energet yk 
Jaworzno
kat.-70 kg Emilia Maćkowiak, UKS Ju-Jitsu 
Miejska Górka
kat. +70 kg Alicja Noszka, KS Gwardia Biel-
sko Biała

Mężczyźni
kat. 62 kg Grzegorz Gros, KS Budowlani So-
snowiec
kat. 69kg Bar tłomiej Bednarc zyk, Rybnicki 
Klub Ju-Jitsu
kat. 77kg Dawid Karkosz, KS Budowlani So-

snowiec
kat. 85 kg Tomasz Krajewski, Olsztyńskie Stowa-
rzyszenie Ju-Jitsu i Judo
kat. 94kg Jacek Szewczak, Olsztyńskie Stowarzy-
szenie Ju-Jitsu i Judo
kat. +94kg Tomasz Szewczak, Olsztyńskie Stowa-
rzyszenie Ju-Jitsu i Judo

Duo System Mix
I m. Martyna Bierońska, Ryszard Matuszczyk, Pol-
ska Federacja Ju-Jitsu i Kobudo Jaworzno
III m. Karolina Nowak, Damian Paszewski, Polska 
Federacja Ju-Jitsu i Kobudo Jaworzno

Mężczyźni
I m. Ryszard Matuszczyk, Damian Paszewski, Polska 
Federacja Ju-Jitsu i Kobudo Jaworzno

SIATKóWKA

Puchar Polski w Ju-Jitsu

Najlepsi zawodnicy niedzielnego turnieju: Martyna Bierońska i 
Tomasz Szewczak z Olsztyna

Nasi siatkarze bardzo dobrze prezentowali się na parkiecie

Energetycy z Pucharem Prezydenta

Zwycięzcy poszczególnych kategorii:

Fo
to

: Ja
ro

sła
w 

Ga
łec

ki
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Miasto Jaworzno Nasze sprawy

8 września br. w Byczynie 
odbyły się dzielnicowe 
dożynki. O godzinie 18.00 
w kościele parafialnym 
pod wezwaniem 
Najświętszego Serca 
Jezusowego, zgromadzili 
się na mszy św. 
dożynkowej miejscowi 
mieszkańcy i zaproszeni 
goście.

Na czele pochodu dożynkowego 
były sztandary PSL i Kółek Rol-
niczych. Ubrane w stroje ludowe 
miejscowe gospodynie, członkinie 
Koła Gospodyń, wniosły uroczy-
ście do kościoła wieniec dożynko-
wy, plony z tegorocznych zbiorów, 
bochen chleba. Proboszcz parafii 
Byczyna, ks. Jerzy Dębski, odprawił 
mszę dożynkową, w czasie której 
wygłosił ciekawą okolicznościo-
wą homil ię , poświęci ł wieniec, 
tegoroczne plony i ziarno na przy-
szłoroczne zasiewy. Uroczystości 
kościelne uświetnił w ystęp pań 
z Zespołu Śpiewaczego Byczynian-
ki. Starostami obrządków dożyn-
kowych w tym roku, podobnie jak 
i dożynek miejskich byli miejscowi 
rolnicy Małgorzata i Jan Klimczak, 
k tórzy przy w y jściu z kościoła 

częstowa l i doż y nkow ych gości 
pachnącym chlebem z tegorocz-
nych zbiorów. Po mszy odbyło się 
w miejscowej świetlicy towarzyskie 
spotkanie rolników z zaproszony-
mi gośćmi. Wśród nich byli, Prezes 
powiatowego koła PSL w Jaworz-
nie Janusz Ciołczyk (jednocześnie 
Przewodniczący RM w Jaworznie) 
oraz Honorowy Prezes PSL Stani-
sław Adamek. Przy kawie i harmo-
nii oraz pieśniach Zespołu Byczy-
nianki, spędzono dalszą część tego 
świątecznego wieczoru.

Przy okazji takich uroczystości 
budzą się zawsze ref leksje. Miasto 
Jaworzno znane jest raczej z prze-

mysłowego charakteru. Rolników 
utrzymujących się tylko z produk-
cji rolnej jest niewielu, ale bardzo 
dużo jest ta k ich mieszkańców, 
którzy po pracy w miejscow ych 
zakładach, uprawiają przydomowe 
działki rolne, jest też spora liczba 
działkowiczów, rekreacyjnie upra-
wiających swoje działki. Cieszy 
fakt, że coraz więcej ziemi w ob-
rębie miasta wykorzystuje się pod 
uprawy rolne. Coraz więcej nie-
użytków przywraca się pod uprawy 
zielone. Ma to olbrzymie znaczenie 
nie tylko dla samych właścicieli 
tych działek, ale również dla śro-
dowiska w którym żyjemy.

Cieszę się, że żyję w mieście, 
w którym zawsze uroczyście obcho-
dzi się Święto Plonów jak również 
Święto Ludowe. Władze miasta na 
czele z prezydentem miasta, uczest-
niczą w tych tradycyjnych świętach, 
nadając dużą rangę tym imprezom, 
dbają o ludowe zespoły śpiewacze, 
których w Jaworznie, jak w rzadko 
którym mieście jest dużo (chyba 
dziewięć). Mamy jeszcze w świeżej 
pamięci miejskie dożynki, na któ-
rych Prezydent Miasta określający 
siebie jako mieszczuch, odbierając 
tradycyjny bochen, pocałował go 
z szacunkiem oddając hołd trudnej 
i odpowiedzialnej pracy na roli. 
Takie uroczystości jak dożynki 
potrzebne są też ze względu na pie-
lęgnowanie tradycji ludowych. Sza-
cunek dla chleba, pracy ludzkiej po-
winien być przekazywany kolejnym 
pokoleniom, podobnie jak piękne 
śpiewy ludowe. Chciałoby się, aby 
młode pokolenie bardziej włączało 
się do pielęgnowania tej bogatej kul-
tury i polskiej tradycji ludowej.

Warto w takich chwilach za-
stanowić się nad sy tuacją tych, 
którzy pracują na roli. W obecnych 
czasach szybkich przemian nie 
są oni doceniani, nie zawsze jest 
doceniana ich trudna praca, której 
wyniki uzależnione są od wielu 
czynników, w tym od pogody. Suk-
cesy odnoszą te kraje, w których 
ceni się trud rolnika i pomaga się 
dobrym rolnikom. Nie jest dobrze, 

jeśli główne dochody z produkcji 
rolnej przejmują pośrednicy, hur-
townicy lub cwaniacy, którzy wy-
korzystując koniunkturę na towary 
rolne, zwiększając ponad miarę 
sztuczne nawożenie, dorabiają się 
szybko, często kosztem naszego 
zdrowia. Im szybciej zrozumie-
my, że rolnictwo to wspólna nasza 
sprawa, tym szybciej zaczniemy żyć 
zdrowiej i bogacić się jako kraj, bo 
możliwości w tym zakresie, mimo 
zaniedbań poprzednich lat, mamy 
ciągle ogromne.

Polskie Stronnictwo Ludowe ma 
w swoim programie zwiększenie 
opłacalności produkcji rolnej po-
przez pomoc solidnym rolnikom, 
produkującym zdrową żywność. 
Powinno się jak najszybciej, przez 
wprowadzenie systemu informatycz-
nego, doprowadzić do tego, aby do-
bry rolnik miał odpowiednio więk-
sze unijne dopłaty i w przyszłości 
wyższą emeryturę niż rolnik mniej 
wydajnie pracujący lub dorabiający 
się w nieuczciwy sposób. Poprzez 
przywrócenie sytemu kontraktacji 
i planowania produkcji rolnej, uno-
wocześnienie doradztwa rolnicze-
go, tanie kredyty na zakup sprzętu 
i rozbudowę infrastruktury rolnej, 
doprowadzić do prawidłowych re-
lacji w rolnictwie. Chodzi o to, żeby 
tak wykorzystać naszą bogatą ziemię, 
aby ta żywiła nas zdrowo i do syta. 
W Polsce nikt nie może być głodny.

mgr eugeniusz janeczeK

Zawody zastępów 
ratowników górniczych 
organizowane  
w Jaworznie to już 
tradycja i stały punkt  
w planie szkolenia 
i imprez drużyn 
ratowniczych z kopalń 
rejonu działania 
Okręgowej Stacji 
Ratownictwa Górniczego 
przy ulicy Krakowskiej 9  
i 10 września odbyła się  
11. Spartakiada, 
triumfował zastęp  
z Zakładu Górniczego 
„Sobieski”.

W tym roku w Spartakiadzie wy-
startowało 13 drużyn.2 reprezento-
wały kopalnie Południowego Kon-
cernu Węglowego: ZG „Sobieski” 
i ZG „Janina”. Przyjechali również 
ratownicy z kopalni „Wesoła”, „My-
słowice”, „Ziemowit”, „Brzeszcze”, 
„Bogdanka”, „Kazimierz Juliusz”, 
drużyny z kopalni soli w Wieliczce 
i Bochni oraz z kopalni rudy cynku 
i ołowiu „Trzebionka” i „Bolesław”. 
Startowali również zaprzyjaźnieni 
ratownicy ze Słowacji. – Zawo-

dy były przeprowadzane według 
nowych regulaminów, czyli każdy 
zakład górniczy, każda kopalnia 
wystawiała 4 zastępy, z których było 
robione losowanie i jeden zastęp brał 
udział w tych zawodach – powie-
dział nam Andrzej Okoń, dyrektor 
techniczny ZG „Sobieski”.

P ie r w s z y  d z ie ń  z m a g a ń  t o 
sprawdzian umiejętności udziela-
nia pomocy przedmedycznej. Po 

tej konkurencji na czołówkę wy-
sunęły się zastępy z PKW, pierwsze 
miejsce zajął zastęp ZG „Janina”, 
drugie ZG „Sobieski”. Największe 
emocje czekały jednak następnego 
dnia, którego oprócz testów teo-
retycznych i zmagań mechaników 
wchodzących w skład zespołów, do 
pokonania był tor przeszkód.

Ratownicy przy dopingu ko-
legów i w odpowiednim wyposa-

Idziemy, niesiemy wieniec dożynkowy, bo już mamy ziarno na chleb nowy

Dożynki – Byczyna 2008

Proboszcz parafii Byczyna wita przed kościołem orszak dożynkowy

XI Spartakiada Górniczych Drużyn Ratowniczych

Ratownicy z Sobieskiego najlepsi

żeniu mieli do wykonania kilka 
skomplikowanych zadań. – Część 
elementów toru pozwala sprawdzić 
sprawność i wydolność zawodników. 
Natomiast na kilku stanowiskach 
mamy do czynienia z użyciem sprzę-
tu specjalistycznego, sprzętu hy-
draulicznego, do cięcia metalowych 
elementów, sprzętu pneumatyczne-
go, do podnoszenia, z urządzenia-
mi do transportu dużych ciężarów 

– wyjaśnił Zbigniew Kubica, dyrek-
tor Okręgowej Stacji Ratownictwa 
Górniczego Jaworzno. – Obser-
wacja toru pozwala stwierdzić, że 
te umiejętności są bardzo dobre, 
bardzo wysokie. W przypadku rze-
czywistych akcji znajomość tema-
tu, znajomość sprzętu i właściwa 
jego obsługa jest bardzo istotnym 
elementem.

Ratownikom najbardziej dało 
się we znaki przejście imitacją ni-
skiego chodnika, który każdy mu-
siał pokonać z betonową kostką. Do 
najtrudniejszych zadań należało też 
precyzyjne ciecie stalowego pręta, 
tutaj wiele zastępów dostawało kar-
ne minuty doliczane przez sędziów 
do czasu pokonania toru.

Jak powiedział nam Zbigniew 
Kubica, ze względu na nowy regu-
lamin zawodów sprawa zwycięzców 
była otwarta i nie było pewnych fa-
worytów, ale zastęp z ZG Sobieski, 
który ostatnio zajął drugie miejsce 
na zawodach w USA, kolejny raz 
dowiódł swojej klasy. Po podlicze-
niu punktów ze wszystkich etapów 
Spartakiady, pierwsze miejsce zdo-
był zastęp ZG „Sobieski”, drugie 
KWK „Brzeszcze”, trzecie zastęp 
z KWK „Wesoła”. Dwie pierwsze 
drużyny w październiku będą re-
prezentowały Polskę na zawodach 
w Słowacji. Po wręczeniu nagród 
jeszcze długo trwała zabawa, bo 
zawody to nie tylko rywalizacja, 
ale również czas na integrację ra-
towników. p.jamróz

ratownicy ze Słowacji dawali z siebie wszystko, jednak nie zdołali pokonać ratowników z „Sobieskiego”
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Miasto JaworznoReklama

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

Reklama w telewiz ji 
CT v Jaworzno

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

Ogłoszenie własne

1302/d/08



17Co tydzień nr 38/886
17 września 2008 roku
Miasto Jaworzno Zdrowie

ANNABEL suknie Twoich marzeń
ślubne wyprzedaż już od 450 zł, wieczorowe, komunijne

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

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

SUKNIe ŚLUBNe

1134/d/08

1131/d/08

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

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

w tym do świadectwa kwalifikacji.

1132/d/08

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

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

1133/d/08

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

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

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

eNDOKryNOLOG

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 
dla pań www.rehabilitacja.jaworzno.pl

rehABILITACJA

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

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

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

rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

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

UrODAGABINeT 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

Prośby o pomoc
Dawidek jest dzieckiem z zespołem Downa, ma 6,5 roku. Cierpi także na nie-

doczynność tarczycy. Jest bardzo kochanym i wesołym chłopcem. Jako dziecko 
rozwijał się tylko troszkę wolniej od innych. Największą trudność sprawia mu 
mowa. Uwielbia bawić się, biegać, grać w piłkę nożną i jeździć na rowerze.

Choroba Dawidka zaczęła się błyskawicznie i spadła na nas jak grom z jasnego 
nieba. W styczniu 2008 roku mieliśmy grypę z wysoką gorączką. Dawidek dostał przypisany 
antybiotyk od naszej pani doktor. Przy okazji pani doktor zauważyła, że jest blady i po chorobie 
zleciła morfologię. Po kilku dniach gorączka spadła, grypa ustąpiła. 

Nasz lekarz po przebadaniu Dawidka zlecił ponowną morfologię, ale już w szpitalu w Sta-
rogardzie Gdańskim, gdzie pojechaliśmy jeszcze tego samego dnia. Niestety i tam wyniki 
okazały się podobne, a lekarz powiedział, że podejrzewa białaczkę.

Byłam w szoku, cały świat runął mi pod nogami. Tego samego wieczora przewieziono nas 
do Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Gdańsku. 

Wierzę jednak i co dnia modlę się do Boga o zdrowie dla synka.
Jestem samotną matką, nie mogę pracować. Żyjemy tylko z zasiłków dla syna. Ojciec nie 

płaci alimentów i nie odwiedza dziecka. Od kliniki do domu mamy ponad 100 km. Nie mam 
pieniędzy na żywność i na dodatkowe leki dla synka. 

Bardzo proszę ludzi dobrej woli o jakąkolwiek pomoc dla Dawidka. 
izabela attelt

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na Konto bankowe: 06 1060 0076 0000 3200 0119 1757
z dopiskiem: Pomoc dla Dawida Attelt
Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Fundacja-Pomoc”
90-731 Łódź ul. Wólczańska 19 II piętro lokal 17  tel. 0-42 630 30 90 

Kochani Państwo !
Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej 

woli, do wszystkich ludzi o ogromnym, 
dobrym i ciepłym sercu, do ludzi wrażliwych 
i nieobojętnych na trudny los Sewerynka, do 
instytucji i zakładów o pomoc finansową na leczenie naszego kochanego Sewerynka. 

Sewerynek urodził się 01.07.2007 jako zdrowe dziecko, otrzymał 10 punktów. Po tygodniu 
od urodzenia na czole Sewerynka pojawiła się różowa plamka, która w ciągu pierwszych 
dwóch miesięcy znacznie się powiększyła, zmieniając barwę z różowej na ciemnoczerwoną. 
Diagnoza medyczna postawiona przez lekarzy brzmiała, iż jest to naczyniak jamisty. Polscy 
lekarze byli bezradni. Nie potrafili ani leczyć naszego Sewerynka, ani nie zaproponowali nic 
konstruktywnego, aby ratować dziecko. Naczyniak zaczął zagrażać oku. 14 października 
2007 r. byliśmy na konsultacji w klinice Charite w Berlinie, gdzie przeszedł pierwszą operację 
usunięcia części naczyniaka, która zagrażała oku. Operacja się powiodła. 

Naszego syna Sewerynka czeka jeszcze kilkanaście zabiegów laserowych i operacja. 
Łączymy podziękowania dla wszystkich wspaniałych ludzi, którzy nie pozostaną obojętni 
na los Sewerynka. Prosimy o wsparcie poprzez wpłaty w formie darowizny na rzecz leczenia 
i rehabilitacji Sewerynka Węglarza prosimy kierować na specjalne konto :

PKO B.P. S.A I o. w Bielsku Białej; nr konta: 26 1020 1390 0000 6402 0215 8137
Ewa, Jacek Węglarz, ul. Akademii Umiejętności 81 m. 19; 43-300 Bielsko-Biała
KONIECZNIE z dopiskiem: Darowizna na rzecz Sewerynka Węglarza



18 Co tydzień nr 38/886
17 września 2008 roku

Miasto JaworznoDzielnicowy kalejdoskop
GÓRA PIASKU

STARA HUTA

Zakaz wjazdu pojazdów 
o masie całkowitej 
przekraczającej 30 ton 
sprawia, że samochody 
ciężarowe przekraczające 
limit muszą zawracać na 
ulicy Kaliskiej. 

Jedna z mieszkanek sąsiedniej 
ul. Skrajnej, pani Władysława, wie-
lokrotnie podnosiła ten problem. 
Niestety bezskutecznie. Na jednym 
ze spotkań z mieszkańcami dzielnicy 
doradzono jej, aby swoją posesję ogro-
dziła płotem. Lecz drogi zagrodzić już 
nie mogła. I na tym właśnie wąskim 
odcinku ciężarówki zawracają samo-
chody ciężarowe. Według jej relacji, 
nie dalej jak w zeszłym tygodniu 
kolejny taki pojazd miał problem  

Część drogi przysłaniają liście, tak więc nadjeżdżający samochód 
dostrzegamy czasem w ostatniej chwili. A niestety, niewielu 
kierowców jadących św. Wojciecha w porę zdejmuje nogę z gazu

Na tym słupie widoczne są 
jeszcze ślady, jakie zostawił 
jeden z samochodów 
ciężarowych, zawracających 
niejednokrotnie w tym 
miejscu

Niestety, jak mówi nasza rozmówczyni, nie wszyscy kierowcy o tym 
wiedzą, bo część pojawia się na pobliskiej ul. Kaliskiej, aby zawrócić

Ten kasztan w ciągu lat rozrósł się do tak dużych 
rozmiarów, że kierowcy wyjeżdżający z Kaliskiej 
mają nieco utrudnione zadanie

Zasłania wyjazd

Zbędne tony... na Kaliską

Ulica Kaliska to faktycznie dwie 
drogi, położone po obu stronach 
ul. Jaworznickiej. Część asfaltowa 
jednak, tak jak i gruntowa, nie po-
siada tabliczki z nazwą ulicy. Ten 
brak wyjaśnia nam pani Władysła-
wa: – Tabliczka uszkodzona zosta-
ła w wyniku wypadku drogowego  
i do tej pory nie postawiono nowej 
– mówi mieszkanka ulicy Skrajnej. 
Gruntowy odcinek to faktyczny 
koniec tej ulicy.

To z kolei rodzi inne proble-
my. Czasem zdarza się bowiem, 
że k ierowcy jadący na Kal iską,  
w poszukiwaniu konkretnego adre-
su skręcają najpierw na drogę grun-
tową, dopiero po chwili orientując 
się, uświadomieni przez mieszkań-
ców pobliskich domów bądź nie, że 
muszą zawrócić i wjechać w ulicę 
po drugiej stronie. Według pani 
Władysław y postawienie znaku 
informującego o końcu ulicy roz-
wiązałoby problem.

Powinien być znak

Jak się okazuje, tabliczki z na-
zwami, nie tylko w tej dzielnicy, 
zostały już zamówione. – Pojawią 
się, jak tylko zakończone zostaną 
remonty w mieście – mówi Sebastian 
Kuś z Miejskiego Zarządu Dróg  
i Mostów.

Tymczasem kwestię dodatkowego 
znaku drogowego zbadają specjaliści 
z MZDiM-u. – Każdy, kto uważa, że 
obecne oznakowanie w jego dzielnicy 
jest niekompletne, może złożyć od-
powiedni wniosek, który na pewno 
zostanie rozpatrzony – mówi Kuś.

30 ton to maksymalna masa całkowita, dopuszczalna 
przy wjeździe na wiadukt na św. Wojciecha

Ograniczenie

Świeże 
ślady Budowa kanalizacji 

deszczowej, sanitarnej 
oraz nowego rurociągu 
głównego (łączna długość 
5 km) stała się przyczyną 
pewnych utrudnień 
w rejonie zbiegu ulic 
tetmajera  
i Reja. Prace w tym rejonie, 
na zlecenie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji, 
wykonuje firma insbud  
z tarnowa. 

Prace, które potrwają do poło-
wy przyszłego roku i obejmą teren 
od byłego wiaduktu do nowo po-
wstałej obwodnicy, stanowią część 
projektu „Kanał Wąwolnica – etap 
V”. Ja k możemy przeczy tać na 
stronie Miejskiego Zarządu Dróg  

i Mostów, ze względu na ich cha-
rakter, kierowcy mogą spodziewać 
się niewielkich utrudnień, w związ-
ku z tym muszą również zachować 
szczególną ostrożność.

Ci przejeżdżający tą trasą szcze-
gólnie musieli zastosować się do ape-
lu MZDiM. Wjeżdżając bowiem na 
ulicę Chopina od strony ul. Tetmaje-

Ale to wydaje się być najmniej-
szym problemem. Czekając na auto-
bus, pasażerowie muszą niestety stać, 
bo ławeczka od jakiegoś czasu istnieje 
tylko w ich wspomnieniach.

Przejezdna czy nieprzejezdna?

ra na połowie drogi postawiono ba-
rierkę. W czasie weekendu konstruk-
cja zdążyła się troszkę „obruszyć”  
i w tej sytuacji kierowcy nie bardzo 
wiedzieli, jak się do znaku zastoso-
wać. Niektórzy omijali „przeszkodę” 
prawą stroną, inni natomiast zawra-
cali na pobliskim placu i wjeżdżali na 
ul. Chopina od strony ul. Reja.

GÓRA PIASKU
ten przystanek, według 
mieszkanki Góry Piasku, 
nie może doczekać się 
wyprostowania już od kilku lat

Krzywy

z wyjazdem, bo ugrzązł w miękkim 
gruncie, zupełnie nie przystosowa-
nym do choćby minimalnego ruchu 
takich pojazdów. Uszkodził słup sto-

jący tuż przy płocie, należącym do 
jej córki. Pani Władysława obawia 
się, że kiedyś uszkodzony zostanie 
właśnie płot. 
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JELEŃ

PIECZYSKA

BORY

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

„Zrób zdjęcie” – konkurs

Sponsorem 
konkursu 
jest

Zdjęcie zrobione 
zostało na ulicy 
Kalinowej przez 
Karolinę Jankowską. 
Serdecznie gratulujemy 
i zapraszamy do 
redakcji po odbiór 
nagrody. 

Kara w zawieszeniu?

Wcześniej niż zakładano zakończyła 
się budowa kanalizacji sanitarnej 
w ulicach Lipinka i Koniówki, dzięki 
której 250 mieszkańców może już 
odprowadzać nieczystości wprost 
do miejskiej oczyszczalni. Dzięki 
współpracy Miejskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów, 
wraz z nowo powstałą kanalizacją, 
położono zupełnie nową nawierzch-
nię asfaltową na całej długości 
ul. Lipinka. 

W przeciągu trzech miesięcy stwo-
rzono kilometrowy odcinek sieci. Przy-
łącza kanalizacyjne doprowadzono do 
granic każdej z posesji, ułatwiając tym 
samym podłączenie do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej.

– Do budowy sieci wykorzystano po-
wszechnie stosowane materiały i techno-
logie, a łączna wartość inwestycji, zleconej 
i współfinansowanej przez Urząd Miejski, 
wyniosła prawie 1 mln zł – mówi Sławo-
mir Grucel, rzecznik Miejskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 
– W trakcie prac mieszkańcy musieli bo-
rykać się z przejściowymi utrudnieniami 
związanymi z koniecznością wykonania 
wykopów, jednak mam nadzieję, że za-
kończona już inwestycja w pełni zrekom-
pensuje te niedogodności.

Z inicjatywy Prezydenta Pawła Sil-
berta Miejskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji porozumiało się 
z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów, 
w efekcie czego mieszkańcy zyskali zu-
pełnie nową nawierzchnię drogi. 

– Pierwotnie planowano, że firma wy-
konująca inwestycję na zlecenie MPWiK 
odtworzy zniszczoną nawierzchnię do 
stanu sprzed rozpoczęcia prac. Uznali-
śmy jednak, że lepszym rozwiązaniem 
– zdecydowanie poprawiającym komfort 
poruszania się po drodze – będzie ułoże-
nie zupełnie nowej nawierzchni na całej 
długości ul. Lipinka – wyjaśnia Sebastian 

Kuś, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów. 

To nie pierwszy przykład owoc-
nej współpracy pomiędzy MPWiK 
i MZDiM. Podobnie było na początku 
tego roku w osiedlu Pszczelnik, gdzie 
podczas prac związanych z moderni-
zacją sieci kanalizacyjnej wykonano 
nową nawierzchnię ulic i bezpieczne 
chodniki. 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
stanowi jedno z priorytetowych zadań 
MPWiK na najbliższe lata. Wszelkie ra-
chunki ekonomiczne pokazują bowiem, 
że korzystanie z miejskiej sieci kanali-

zacyjnej jest zdecydowanie tańsze niż 
regularne opróżnianie przydomowych 
szamb. Tylko w ciągu jednego roku 
różnica może wynieść nawet 600 zł. 
Chcąc zachęcić mieszkańców do rezy-
gnacji z tradycyjnych szamb, MPWiK 
przygotowuje specjalną ofertę upustową 
„Zapłać mniej za kanalizację”.

– Przez pół roku dla nowo złożonych 
wniosków nie będziemy naliczać opłat 
z tytułu uzgodnienia dokumentacji 
technicznej projektu przyłącza kanali-
zacyjnego (45,40 zł) oraz opłat za odbiór 
przyłącza kanalizacyjnego (112,10 zł). 
Łącznie jest to kwota 157,50 zł – infor-
muje Sławomir Grucel.

Dodatkowe informacje dotyczące 
sposobu i możliwości przyłączenie się 
do kanalizacji sanitarnej można uzy-
skać w Dziale Technicznym Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji w Jaworznie, ul. św. Wojciecha 34, 
pok. 1, 13; tel. 032/318 60 26/25/64.

ten worek zauważyliśmy 
w stałym miejscu, czyli 
na drodze pomiędzy 
Koźminem a Jeziorkami. 

Niestety, stałym, bo to jedno 
z ulubionych miejsc dla tych, któ-

Ustronne miejsce, mało uczęsz-
cz a na d roga i  ocz y w i ś cie  z a 
darmo, bez świadków. Chyba że 
nie będziemy jedynymi, którzy 
w t ym momencie skorzystają 
z okazji. 

Proceder niecny, a skutek jeszcze 
gorszy. I niestety, mimo iż wydaje 
się, że za darmo, to środowisko po-
niesie za to wysoką cenę. Na terenie 
Pieczysk powstają małe, przydroż-
ne wysypiska śmieci. Wszystko wy-
gląda, jakby nie było sprzątane od 
lat. Ale nie aż tylu, aby zaczęło się 
rozkładać, więc całość nie sprawia 
dobrego wrażenia.

Zakończono prace na Lipince

Publiczna tablica ogłoszeń 
powinna służyć wszystkim 
mieszkańcom, więc każdy 
zamieszczający na niej swoje 
ogłoszenie powinien zadbać 
również o porządek wokół

Bardziej „kolorowo”

Naoczny dowód
ten kołpak to dowód na to, 
że podróż ulicą tetmajera 
do najłatwiejszych nie 
należy. Wszystkich, którym 
każdy element samochodu 
jest drogi, powinni w tym 
miejscu zwolnić bądź wybrać 
alternatywną drogę.

Upadek tablicy
Nie w iemy, cz y to cz y n n i k i we -
wnętrzne, czy też zewnętrzne spowo-
dowały, że tabliczka przystankowa 
dosłownie „legła” na przystanku. 
Teraz łatwo może zniknąć nie tylko 
z powodu silnego wiatru czy wichu-
ry, ale stanowi doskonały wręcz łup 
dla kolekcjonerów „znaków drogo-
wych”. I kto za to zapłaci? Oczywi-
ście, po raz kolejny, podatnicy. Także 
ci, którzy przyczynili się do takiego 
stanu rzeczy.

Śmieciowy proceder

KOŹMIN

Nadmiar

rzy „zbędnego bagażu” chcą po-
zbyć się w innym miejscu niż kosz 
na śmieci. Przez co las bardziej 
mieni się kolorami – różowym, 
niebieskim, zielonym. I niezliczo-
ną ilością pojedynczych papier-
ków, wszelkiego rodzaju opako-
wań i innych odpadków. 

Z nadmiaru informacji 
pod tą tablicą przy 
Baranowskiego utworzył się 
mały śmietnik

BYCZYNA
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Informator Kulturalny

o g ł o s z e n i e

Wrzesień w Bibliotece:

1100/d/08

Języki w Bibliotece:
Poniedziałki (godz 17.00; 18.00) – język angielski 
– prowadzi Daniel Chećko
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  – prowadzi 
Tatiana Swiridowa 
Czwartki (godz. 16.00; 17.00) – język niemiecki 
– prowadzi Grażyna Bartczak 
Piątki (godz. 16.00) – język francuski – prowadzi 
Agnieszka Batko spotkanie organizacyjne 12.09.
Soboty (godz. 09.30; 11.15) – język hiszpański – pro-
wadzi Dariusz Pilecki 

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:
16.09 (godz. 11.00) Spotkanie autorskie z 
Martą Fox

16.09 (godz. 18.00) – Podróże: Australia – spo-
tkanie z Magdaleną Motyką
17.09 (godz. 18.00) – Nasze zdrowie: „Zabu-
rzenia psychiczne okresu okołoporodowe-
go”– spotkanie z psychiatrą i psychoterapeutą 
, lek  med. Krzysztofem Kotrysem , przewod-
nic ząc ym Sekcj i Naukowej Psychoterapii 
Polskiego Towarzyst wa Psychiatr yc znego 
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 
– Futuryzm – 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

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  pomieszcze-
nia 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 umeblo-
wane, I p, mieszkanie o pow. 
47,6 m2 w Centrum Jaworzna, 
I p, mieszkanie o pow. 38 m2 
w Centrum Jaworzna, parter, 
mieszkanie o pow. 60 m2 Pod-
łęże, I p, dom o pow. 300 m2, 
Szczakowa, dwurodzinny, 
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 działkę w Centrum pod 
działalność gospodarczą lub inwe-
stycje tel. 0 602 105 538

996/D/08

Sprzedam kawalerkę 30 m2 Podwale 
tel. 0 516 430 400

1089/D/08

Sprzedam M-4 60 m2 os. 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 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

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

Sprzedam M-3 (Centrum), po remon-
cie generalnym. Tel. 0 602 132 690

1272/D/08

Zamienię mieszkanie komunalne 37 
m2 na większe tel. 0 791 905 884

1294/D/08

Kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojowe. 
Tel. 790 744 820

1266/D/08

Sprzedam M-4 (59,2 m2) Skałka lub 
zamienię na mniejsze tel. 0 600 811 
667 (do 17.00)

1297/D/08

Sprzedam kiosk 28 m2 (Plac Targowy 
Osiedle Stałe) tel. 0 505 146 218

1295/D/08

Sprzedam dom Pszczelnik Podłęże 
430 tys, mieszkanie do wynajęcia 
(Brzezinka), dom (Jaworzno) 
tel. 0 508 144 200

1299/D/08

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

1293/D/08

Sprzedam grunt (6,5 m x 550m) 
Warpie tel. 0 608 43 72 42

1307/D/08

Zamienię mieszkanie komunalne 37m 
na Osiedlu Stałym (parter) na większe 
komunalne lub spółdzielcze (może 
być zadłużone). Tel. 791 905 884

1278/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

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

993/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

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

1205/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

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

Zatrudnię do sklepu z odzieżą uży-
waną (może być studentka studiów 
dziennych). Tel. 504 76 25 76

17/09

Zatrudnię do sklepu z elektronarzę-
dziami. Prawo jazdy, min. średnie, do 
30 roku życia. Tel. 504 667 500

17/09

Zatrudnię telemarketerów z doświad-
czeniem na pełen etat. Praca w cen-
trum Chrzanowa tel. 032/ 753 83 66

1308/D/08

Zatrudnię ekspedientkę – sprzedaż 
wędlin i serów. Kontakt po 18-stej. 
Tel.  664 925 432

1270/D/08

Solidnego pracownika do prac gospo-
darczych, najlepiej emeryta do lokalu 
gastronomicznego (palenie w piecu, 
odśnieżanie, drobne prace remon-
towe). Tel. 600 342 705

25/09

Firma ogólnobudowlana zatrudni 
murarzy, tynkarzy, pracowników do 
dociepleń. Tel. 0 32 616 68 62; 502 
501 640; 508 373 044

1291/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

C z y s z c z e n i e  d y w a n ó w, 
wykładzin, tapicerki meblo-
wej, samochodowej. Usługi 
profesjonalne. MIMAR. 10-lat 
na rynku. Tel. 032/ 751 15 74;  
0 607 237 819

1273/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

1274/D/08

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

1275/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
1286/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

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

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 ogólnobudowlane, wykoń-
czeniowe. Tel. 516 250 980

1220/D/08

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

1227/D/08

Elewacje, ocieplenia, tynki maszy-
nowe, wylewki, suche tynki. 
Tel. 0 32 616 88 56, 603 422 822

13/09

Kompleksowo łazienki. 
Tel. 504 371 466

1292/D/08

Kominki buduję tanio. 
Tel. 694 556 650.

1276/D/08

Wykończenia, remonty wnętrz, gła-
dzie, malowanie, tynki ozdobne, sufity 
podwieszane, płytki, panele itp. 
Tel. 504 371 466

1292/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

1285/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

Astra Combi 1997r, 
tel. 0 502 150 710

1286/D/08

Sprzedam Skodę Felicję 1,6 GLX, 
1999/2000. Tel. 0 32 749 30 87 po 
15.00; 502 174 088

1290/D/08

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

1218/D/08

Monitor komputera – roczny 17 cali za 
60 zł. Tel. 0 514 687 328

1271/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

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

J. polski i j. rosyjski - korepetycje 
tel. 608 660 735

Dw

Matematyka – korepetycje. 
Tel. 032 614 15 12

1223/D/08

Doświadczony nauczyciel – matura z 
fizyki, matematyka. Tel. 32 752 85 96, 
602 307 142 – http://fizyk.enetia.pl

1269/D/08

Biolog- egzaminator- przygotowanie 
do matury tel. 0 608 179 215

1298/D/08

Matematyka tel. 0 509 69 59 82
1305/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 – 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

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 – LEKCJE, KONWER-
SACJE, MATURA. 6 lat doświad-
czenia. Tel. 0 32 744 47 52, 692 
223 739

3/09/08/P

Angielski. Tel. 602 340 777
1232/D/08

Angielski – korepetycje: matura, 
egzamin gimnazjalny. 
Tel. 0 32 616 28 05

26/09

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

Kocięta oddam za darmo. 
Tel. 607 058 861

bezpł.

Piesek biały w czarne łatki z brą-
zową plamą na grzbiecie szuka 
właściciela. Tel. 616 76 84

bezpł.

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

bezP

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

bezP

Zaopiekuję się dzieckiem 
tel. 0 511 212 109

bezP

Zaopiekuję się dzieckiem po południu 
tel. 0 887 789 771

bezpł

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

bezP

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

bezP

TAXI
TAXI!!! 0 601 431 749

941/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.

Od 19 września konwersacje z języka francuskiego będą się odbywały w 2 grupach  
o 15.30 - dla początkujących, a 16.30 - dla zaawansowanych.

Chwalebne Dzieje Lotnictwa Polskiego 
Program na dzień 21 września 2008 roku.

 godz. 12.00, Sanktuarium MBNP – Os. Stałe ul. Św. M. Kolbego 
2, Msza Św. w intencji Lotników Polskich, wniesienie urny  
z prochami do Nekropoli, odsłonięcie – poświęcenie tablicy ku 
czci gen. bryg. pil. Tadeusza Andersza VM

 godz. 14.00, gmach „Sokoła” – ul. Mickiewicza 2, prezentacja 
uzbrojenia – stoisko promujące Siły Zbrojne RP, złożenie kwia-
tów pod tablicą pamiątkową mjr. pil. K. Pniaka

 godz. 14.15, powitanie zaproszonych gości – Sala Teatralna 
MCKiS, wykład multimedialny Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił 
Powietrznych w Dęblinie, uroczyste ogłoszenie powołania 
Kolegium Senioratu Lotnictwa Polskiego i Kapituły, wręczenie 
odznaczeń, wyróżnień i podziękowań

 godz. 16.00, parking HWS ul . Grunwaldzka 80, występy arty-
styczne (m.in. musztra paradna, koncert w wykonaniu Garnizono-
wej Orkiestry Sił Powietrznych z Bytomia), poczęstunek żołnierski 

25 września godz. 13.00 - Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2, “Spotkanie z...” 
- wykład poprowadzi Profesor Politechniki Śląskiej Józef Szara-
wara Temat: „Ignacy Mościcki 1867-1946 - czlowiek, chemik-
technolog, prezydent”. Wstęp wolny.

 
Amatorski Ruch Artystyczny w sezonie 2008/2009

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

Nabór do Theatrum Verbum. Spotkanie organizacyjne: 24 września godz. 17.00 
– Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2. Instruktor prowadzący: 
Dominik Socha. Poszukujemy osoby w wieku (15-25 lat) zainte-
resowanych poezją i jej prezentacją.

Kurs Tańca Towarzyskiego dla dzieci w wieku 7-12 lat. Spotkanie organizacyj-
ne: 29 września godz. 18.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2. 
Instruktor prowadzący: Bartosz Rodzik

Zajęcia muzyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Rozpoczęcie zajęć: 1 października godz. 17.00 – Sala Teatralna 
ul. Mickiewicza 2. Instruktor prowadzący: Roman Jońca

„Instrumentaliści 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 - Metodycz-
nym MCKiS-u. Mickiewicza 2. Serdecznie zapraszamy.
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Zasłużeni dla Jaworzna (cz. V)

W zdrowym 
ciele zdrowy 
duch

W nazewnictwie ulic wykorzy-
stuje się nie tylko indywidualne 
czyny i dzia ła lność poszczegól-
nych osób. Bardzo dawną tradycją 
jest ich poświęcanie dla uczczenia 
zbiorowego czynu, insty tucjom 
publ iczny m lub orga n i z ac jom 
społecznym, które zasłużyły na 
wdzięczną pamięć. 

W Jaworznie posiadamy cenny 
zabytek na ulicy Mickiewicza, cha-
rakterystyczny budynek, który na 
frontonie posiada herb z sokołem 
w locie z gimnastycznymi ciężarka-
mi w szponach. To dawna sokolnia, 
czyli siedziba Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół”, która została 
zbudowana w 1906 roku. Budynek 
należy do zabytkowej substancji 
naszego miasta, został starannie 
odrestaurowany i pomimo swego 
wieku służy nadal aktualnym po-
trzebom mieszkańcom.

Kiedyś spotkałam się z niezwy-
kle dla mnie przyjemną pochwałą, 
jako jaworznianka, kiedy gość z in-
nego miasta szczególnie wysoko 
ocenił fakt odrestaurowania tego 
budynku. Zauważył przy tym, że 
pod tym względem Jaworzno wy-
bija się bardzo pozytywnie, ponie-
waż w najbliższym sąsiedztwie nie 
wykazano takiej troski i niemal 
wszystkie okoliczne sokolnie zo-
stały zniszczone lub przebudowane 
nie do poznania. 

Taki fakt na pewno cieszy i na-
pawa dumą, a le mnie osobiście 
brakuje w naszym mieście ulicy 
poświęconej ruchowi sokolskiemu. 
W okolicznych miejscowościach 
tego rod z aju u l ic  n ie bra kuje . 
W naszym przypadku, nie sądzę, 
aby było za wiele, że obok zabytko-
wego budynku mielibyśmy jeszcze 
ulicę Sokolską. Tym bardziej, że 
w najbliższym sąsiedztwie, w oko-
licy tzw. rynku mamy ślady nie-
chlubnej twórczości w nazewnic-
twie. I niewielka uliczka w dawnym 
centrum mogłaby przypominać 
o społecznej aktywności naszych 
przodków. 

Do naszego miasta docierały 
w p ł y w y z  g łów nych ośrod ków 
polskiego życia narodowego. Do-
bitnym tego przykładem było za-
łożenie w 1894 roku Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, które 
organizacyjnie należało do ruchu 
obejmującego Polaków pod wszyst-
kimi zaborami oraz polską emi-
grację żyjącą na świecie. Ponadto 
polsk i ruch sokolsk i był ważną 
częścią międzynarodowego sokol-
stwa zrzeszonego w Słowiańskim 
Związku Sokolstwa.

Ta k w ięc w nasz y m mieśc ie 
powstała organizacja, która wcho-
dziła w skład masowego ruchu spo-
łecznego dążącego do odrodzenia 
narodowego i kulturalnego naro-
dów słowiańskich. Dla Polaków 
ży jących w niewoli rozbiorowej 
oznaczało to walkę o przetrwanie 
świadomości narodowej oraz budo-
wanie wśród polskiego społeczeń-
stwa gotowości do podjęcia walki 
o wolność i niepodległość.

Naczelnym hasłem sokolstwa 
była starożytna maksyma „w zdro-
wym ciele, zdrowy duch”, co re-

a lizowano poprzez w ychowanie 
f izyczne oraz działalność kultu-
ralno-oświatową w duchu naro-
dowym. Sokolski program miał na 
celu wychowanie zdrowych fizycz-
nie i moralnie Polaków gotowych 
do wszelkich poświęceń dla Oj-
czyzny i nic nie stracił na wartości 
w chwili odzyskania w 1918 roku 
niepodległości, ponieważ wartości 
sokolstwa okazały się niezbędne 
przy kształtowaniu obywatelskich 
postaw w warunkach suwerennej 
Polski.

Działalność sokolstwa w dzie-
jach na rodu polsk iego zosta ła 
oceniona bardzo wysoko, a zasługi 
sokołów w walce o niepodległość 
Polski są wielkie i niezaprzeczalne. 
Ochotniczy zaciąg do Polskich Le-
gionów, walka na frontach pierw-

szej wojny światowej, a później 
w obronie zagrożonej niepodle-
głości w latach 1918-20, pozostanie 
na zawsze chlubną kartą polskich 
sokołów. 

W tym zakresie jaworznicka or-
ganizacja sokolska zapisała bardzo 
piękną kartę, która również nie 
znalazła odzwierciedlenia na uli-
cach naszego miasta. Ale ten temat 
zasługuje na oddzielne omówienie, 
kiedy przyjdzie kolej na omawia-
nie udziału naszych mieszkańców 
w walkach o niepodległość.

Natomiast mało uświadamia-
nym faktem jest, że od sokołów 
rozpoczęło się w naszym mieście 
życie kulturalne i sportowe, w no-
woczesnym tego słowa znaczeniu. 
Można śmia ło pow iedzieć ,  że 
niemal każda dzisiejsza organi-

zacja kulturalna i sportowa może 
przyznawać się do korzeni TG 
„Sokół”. 

Dzisiaj dumni jesteśmy z naszej 
miejskiej biblioteki, jej licznych 
filii, nowoczesnego budynku i wy-
posażenia. A przecież wszystko 
zaczęło się w sokolni, gdzie zor-
ganizowano pierwszą bibliotekę 
publiczną – wypożyczalnię i czy-
telnię. Zwyczajem tamtej epoki 
w czytelni można było przeczytać 
prasę nie tylko loka lną , w su-
mie prenumerowano kilkanaście 
ty tułów prasow ych. Natomiast 
pierwszy zasób książkowy powstał 
z darowizn członków organizacji, 
później dokony wano celow ych 
zakupów. Pamiętajmy przy tym, 
że środki pochodziły wyłącznie ze 
składek członkowskich. Nie było 

mowy o jakichkolwiek dotacjach 
lub subwencjach.

Popatrzmy da lej ,  a matorska 
działalność artystyczna – do pierw-
szych, bardzo a kt y wnych grup 
Sokoła na leż a ł  chór,  ork iest ra 
i grupa teatralna. A więc podstawo-
we działy amatorskiej twórczości 
– muzyczny i teatralny. Poza tym 
organizowanie widowisk i spekta-
kli teatralnych, dzisiaj powiedzie-
libyśmy dla masowego widza, było 
statutową działalnością sokołów.

To wszystko dotyczyło „zdrowe-
go ducha”, a w zakresie „zdrowego 
ciała” uczyniono jeszcze więcej. 
Trudno sobie wyobrazić, ale niemal 
cały XIX wiek upłynął pod zna-
kiem powszechnego przekonania, 
że każdy wysiłek f izyczny, poza 
pracą, jest szkodliwy. To właśnie 
towarzystwa gimnastyczne roz-
poczęły walkę z tym fałszywym 
poglądem.

Sk romny pocz ątek w formie 
propagowa nia ć w iczeń g imna-
stycznych, zaowocował rozwojem 
różnych dyscy plin sportow ych. 
Tak więc nie tylko gimnastyka, ale 
jak najszerzej rozumiana kultura 
f izyczna, pod jedny m wsza k że 
warunk iem – amatorsk iego jej 
uprawiania. Zawodowe uprawianie 
sportu było sprzeczne z ideowymi 
założeniami ruchu sokolskiego. 

Z biegiem czasu z organizacji 
sokolskiej wyodrębniały się od-
dzielne kluby sportowe, powstały 
różne organizacje oraz krajowe 
związk i poszczególnych dyscy-
plin sportowych. Ale na początku 
był TG „Sokół”, który przełamał 
uprzedzenia i przesądy, przekonał 
do powszechnego uprawiania kul-
tury fizycznej.

Tak więc istnieje mocne uza-
sadnienie dla upamiętnienia ludzi, 
którzy bezinteresownie i czynem 
zbiorowym stworzyli podstawy pod 
dzisiejsze życie kulturalne i sporto-
we naszego miasta.

maria leś-runicKa

Jaworzno 1907 rok. Siedziba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

„W pewien piękny wieczór” 
– songiem z musicalu 
„West Side Story” Leonarda 
Bernsteina baryton 
Adam Żak zainaugurował 
spotkanie, podczas którego 
artyści wprowadzili 
słuchaczy w świat operetki, 
musicali i baletu.

Dostojnie i poważnie artyści  
z Gliwickiego Teatru Muzycznego 
w niedzielny wieczór rozpoczęli ko-
lejny koncert z cyklu „Świat muzyki 
– operetka i nie tylko”, który odbył 
się w sali teatralnej MCK-u. Przed 
jaworznicką publicznością wystąpi-
li: Grażyna Bieniek – mezzosopran, 
Katarzyna Rzeszutek – fortepian, 
para baletowa Agnieszka Witkowicz 
i Jacek Nowosielski oraz Adam Żak 
– baryton, który swymi opowieścia-
mi wprowadził publiczność w zacza-
rowany świat musicali i operetki.  
W sali teatralnej zabrzmiały frag-
menty musicali „South Pacific” Ri-

charda Rodgersa, „Kabaret” Johna 
Kandera, „Skrzypek na dachu”, Shel-
dona Harnicka i Jerry‘ego Bocka. Nie 
zabrakło także fragmentów polskie-
go musicalu „Metro” wyreżyserowa-
nego przez Janusza Józefowicza. 

W pewien piękny wieczór

Artyści zakończyli swój występ 
słowami piosenki Andrewa Lloyda 
Webbera „Żegnajcie przyjaciele...”, 
a jaworznicka publiczność gorący-
mi oklaskami na stojąco podzięko-
wała artystom za ich świetny wy-

stęp. Organizatorem koncertów jest 
MCKiS oraz Organizator Imprez 
Artystycznych – Beata Radomska. 
Honorowy patronat nad koncerta-
mi objął prezydent Jaworzna. 

mirosława matysiK

Artyści Gliwickiego Teatru Muzycznego: (od lewej) Katarzyna rzeszutek, Agnieszka Witkowicz, Adam 
żak, Grażyna Bieniek i Jacek Nowosielski
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Twórczość

MBP Jaworzno

PATRONAT HONOROWY

FUNDATORZY

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

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

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

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

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Prezydent Miasta Jaworzna

II edycja konkursu energetycznego:

ŚWIAT OSZCZĘDZA ENERGIĘ

PARTNERZY

PATRONAT MEDIALNY

Urząd
Regulacji Energetyki

Ministerstwo Gospodarki

25 lat STK – rok jubileuszowy (cz. 13)

Nasi artyści 90-lecie Lotnictwa 
Polskiego (1918-2008)

Samolot MIG  MF

Stowarzyszenie Twórców Kultu-
ry w Jaworznie jest otwarte dla ludzi 
w różnym wieku. Niejednokrotnie 
bywa tak, że dopiero po zakończeniu 
aktywności zawodowej, człowiek 
stający wobec konieczności zagospo-
darowania wolnego czasu, odkrywa 
w sobie potrzebę uwiecznienia nagro-
madzonych w ciągu wielu lat swoich 
obserwacji, i przemyśleń oraz chęć 
tworzenia. Przejście na emeryturę nie 
musi więc oznaczać wypadnięcia poza 
nawias społeczności, wręcz przeciw-
nie, maże stanowić otwarcie nowego, 
o wiele ciekawszego, rozdziału w życiu 
człowieka. Będąc wolnym od codzien-
nego zabiegania, można pokusić się 
o nieco wyciszenia, by oddać się swo-
im zamiłowaniom, ciekawemu hobby 
czy też wielkiej pasji swojego życia. 
W Stowarzyszeniu Twórców Kultu-
ry w Jaworznie dobrym przykładem 
człowieka zawsze czynnego jest pan Jan 
Leś. Od młodych lat, oprócz pracy za-
wodowej, podejmował wiele wyzwań: 
uzupełniał braki w edukacji spowodo-
wane II wojną światową, oraz włączał 
się w działalność społeczną, kulturalną 
i oświatową. Zawsze pełen inicjatyw, 

które potrafił realizować do końca. Po 
przejściu na emeryturę zaczął pisać 
wiersze i drobne utwory dramatyczne. 
W swojej poezji porusza problematykę 
obyczajową, społeczną i religijną. Są to 
utwory zarówno satyryczne jak i lirycz-
ne. Zawierają cały bagaż osobistych 
przeżyć poety i nagromadzonych przez 
lata refleksji. Wiele z jego utworów wy-
korzystano jako teksty piosenek. 

Pan Jan Leś jest laureatem konkursu 
poetyckiego „Złoty Kłos” w Libiążu, 
wydał tomik poezji zatytułowany „W 
krzywym zwierciadle”. Swoje wiersze 
chętnie umieszczał w zbiorowych to-
mikach o tytułach: „Swojskie strofy”, 
„Osiodłać Pegaza”, „Niedokończone 
słowa” i „Jesienne tango”, wydawanych 
przez Oficynę Wydawniczą TAD-AD 
w Jastrzębiu-Zdroju. Za swoją pracę 
twórczą oraz działalność społeczną 
w dziedzinie kultury otrzymał odznakę 
„Zasłużony Działacz Kultury” przyzna-
ną przez Ministra Kultury i Sztuki. Nie 
spoczął jednak na laurach, poezje pisze 
na bieżąco, potrafi niejednokrotnie na 
poczekaniu uświetnić jakąś imprezę 
swoim wierszem, trafną satyrą. 

jolanta Hałas m.

MOJE HOBBY
Piszę wiersze  
po kryjomu,
zwykłe, proste
jak ja z tłumu.

Piszę wiersze 
dla zabawy, 
nie dla „nobla”,
nie dla sławy.

Może słowa
mnie przeżyją?
może wpadną
w rękę czyją?...

Komuś prawdą
się objawią
i przyjemność
jakąś sprawią?

Takie hobby
Ma już wielu,
Rymuj ze mną
Przyjacielu!

Młodym wierszem,
Wiekiem stary,
To pisanie –
Boskie dary!

DRABINA
Kończy się tysiąclecie,
A żaden na tym świecie
W swym wierszu nie wspomina
Jak ważną jest drabina.

Ona malarską być może,
Stać w kącie lub oborze,
Sękata ale śliczna,
Zwykła lub mechaniczna.

Słowem drabin tysiące...
A jako problem palące.
Zwykłą drabinę sobie
Na inną jeszcze przerobię.

Będzie to hierarchiczna
Drabina niebotyczna.
Trudna i bardzo wysoka,
Lecz można tkwić w obłokach.

Przestrzegam jednak w pokorze
Z drabiny spaść się może.
O tym pamiętać się musi,
Gdy szczebel wysoki kusi.

WIEM
Żyję
Życie nie jest wieczne, 
Przyjdzie dzień rozrachunku,
Rozliczenie dobra i zła.

Wiem
Piękny i przerażający świat,
Choć chlebem pachnie ziemia,
Ale też, techniką atomową.

Mam
Wolną wolę i conocny sen,
Sprawne ręce i myślące usta,
To zawsze, nadzieja na jutro.

Znam
Słowa Papieża i Pismo Święte,
Ostrzega nas by nie dać guzika
Szaleńcowi, gotowemu do zła.

Myślę,
Że można uszanować wynalazców,
Z wyjątkiem tych, których
Na tę ziemię „diabli nadali”.

Po II wojnie światowej
Polska odzyskała niepodległość 

na skutek zwycięstwa bloku państw 
antyfaszystowskich. Szczególną rolę 
w pokonaniu potęgi niemieckiego 
faszyzmu i wyzwoleniu ziem odegrał 
Związek Radziecki, który wywarł 
decydujący wpływ na kształtowanie 
granic w powojennej Europie. Polska 
także miała duży udział w zwycię-
stwie nad III Rzeszą. Po wojnie Pol-
ska znalazła się w radzieckiej strefie 
wpływów, które miały duże znacze-
nie w rozwoju wydarzeń w naszym 
kraju i innych krajach demokracji 
ludowej.

Polscy piloci, którzy po zakończo-
nej wojnie stacjonowali w jednostkach 
lotniczych RAF-u na terenie Wielkiej 
Brytanii w latach 1946-47 opuszczali 
terytorium wyspy. Najliczniejszą 
grupę stanowili ci, którzy wracali 
do swojej Ojczyzny, część pozostała 
w Wielkiej Brytanii, tam zakładali 
rodziny, część wyjechała do USA lub 
innych krajów.

W latach 1948-53 w atmosferze 
zimnej wojny, nastąpił wzrost po-
dejrzliwości wobec potencjalnych 
przeciwników ZSRR, m.in.polscy 
lotnicy zostali poddani represjom pod 
zarzutem współpracy z państwami 
zachodnimi, Stanisław Skalski wię-
ziony w latach 1948-56, Karol Pniak 
w mniejszej skali, często bez pracy 
zarobkowej.

Po II wojnie, produkcję samolo-
tów w Polsce podjęły wytwórnie PZL 
Warszawa – Okęcie, PZL Mielec, śmi-
głowców PZL Świdnik, szybowców 
Szybowcowy Zakład Doświadczalny 
w Bielsku. Pierwsze polskie samolo-
ty odrzutowe szkolno-treningowe to 
Bies, Iskra, później treningowo-bo-
jowy Iryda. Polski przemysł lotniczy 
w latach 1960-90 rozwinął produkcję 
samolotów wielozadaniowych, po-
wstało wiele typów szybowców.

Jaworzno miastem lotników
Pionierami lotnictwa w naszym 

mieście byli: Franciszek Kępka licen-
cjonowany instruktor pilota szybow-
cowego, szef szkolenia szkoły szy-

bowcowej w Libiążu przed wybuchem 
wojny, później kierownik ośrodka 
szkoleniowego na Górze Chełm do 
roku 1950, latał na różnego typu szy-
bowcach do r. 1966, instruktor, me-
chanik samolotowy do r. 1973.

Karol Pniak w latach 1932-33 
w 2 pułku lotniczym krakowskim la-
tał w składzie słynnej „trójki krakow-
skiej” znanej z efektownych akrobacji 
– kpt. pil. J. Bajan, Macek, Pniak.

W latach powojennych 1950-60 
i jeszcze późniejszych drogę służby 
wojskowej w lotnictwie wybrało wielu 
jaworznian, kierując się przykładem 
swoich poprzedników: bracia Włady-

sław i Jan Głodkowie, Ludwik Kita, 
Tadeusz Saługa, Bolesław Smolik, 
Mieczysław Świerkosz, Waldemar 
Piegza, Wojciech Baran – mechanik 
samolotowy, Jan Sidełko – historyk, 
pracownik dydaktyczny w pułkach 
lotniczych, z młodszego pokolenia 
Tadeusz Michalik, Andrzej Pakuza 
– na śmigłowcach, Grzegorz Ganobis. 
Latali na samolotach odrzutowych 
Mig-11, Mig-15, bis, Mig-19, Mig-21, 
Lim-1, Lim-2, Lim-5, TS-8.

10 lat działalności SLPP
Stowarzyszenie Lotników Pol-

ski Południowej im.mjr pil.Karola 
Pniaka Dowódcy 308 Krakowskiego 
Dywizjonu Myśliwskiego powstało 
w roku 1997, inicjatorem i organiza-
torem był Tadeusz Zemuła, któremu 
powierzono funkcję prezesa.

W związku z przypadającym ju-
bileuszem w roku bieżącym, okres 
poprzedzający wypełniony był podej-
mowaniem ważnych starań i zabiegów 
przez SLPP dla realizacji wielu przed-
sięwzięć w roku 2008 na szczeblu 
władz Dowództwa Sił Powietrznych, 
Urzędach Wojewódzkich Krakowa, 
Katowic oraz Urzędzie Miejskim 
w Jaworznie i innych instytucjach. 
Wiele wysiłków włożyli członkowie 
Zarządu, prezes SLPP Tadeusz Ze-
muła, I-szy wiceprezes Jan Szymik, 
wiceprezes Józef Skulich zarazem 
prezes koła w Jaworznie oraz dowód-
cy sztabów wojskowych i jednostek 
lotniczych.

19 lipca w Zabierzowie – Bali-
cach nastąpiło odsłonięcie pomnika 
„Chwały Polskich Skrzydeł” oraz 
poświęcenie i wręczenie sztandaru 
dla SLPP.

23 sierpnia odbył się IV Festyn 
Lotniczy im. 304 Dywizjonu Bom-
bowego Ziemi Śląskiej w Katowicach 
– Muchowcu.

Obchody jubileuszowe 
w Jaworznie

21 września 2008 roku uroczysto-
ści odbywać się będą pod mecenatem 
Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojsko-
wego w Katowicach płk. Zbigniewa 

Piątka i honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Śląskiego 
Bogusława Śmigielskiego, Prezydenta 
Miasta Jaworzna Pawła Silberta.

zofia żaK

Program 
uroczystości:

Godz. 12.00 Msza św. w intencji lotników 
w Sanktuarium MBNP na Os.Stałym, wnie-
sienie urny z Prochami do Nekropolii. Od-
słonięcie i poświęcenie tablicy upamiętnia-
jącej gen. bryg. pil. Tadeusza Andersza.
Wspomnienie: Śp. gen. bryg. pil. Tadeusz 
Andersz zmarł 29 października 2007 roku, 
pochowany został na cmentarzu powąz-
kowskim. W ostatnich latach uczestniczył 
w uroczystościach związanych z obchodami 
święta Lotnictwa Polskiego w Jaworznie.
G o d z .  14.0 0  W MC K i S  – p r e ze n t a c j a 
uzbrojenia Sił Powietrznych na placu przed 
Halą Widowiskowo -Spor tową , złożenie 
kwiatów pod tablicą pamiątkową mjr pil. 
Karola Pniaka na gmachu „Sokoła” przy 
ul. Mickiewicza 2.
Godz. 14.15 W Sali Teatralnej powitanie 
gości, przemówienia. Wykład multimedial-
ny Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrz-
nych w Dęblinie z okazji 90-lecia Lotnictwa 
Polskiego.
Uroczyste ogłoszenie powołania:
Kolegium Senioratu Lotnictwa Polskiego.
Wręc zenie odznac zeń, w y różnień,  po -
dziękowań.
Godz. 16.00 Występy artystyczne na placu 
przed Halą Widowiskowo-Sportową. Poczę-
stunek żołnierski.



23Co tydzień nr 38/886
17 września 2008 roku
Miasto Jaworzno Nie tylko kultura

1303/d/08

o g ł o s z e n i e

W tle szerokiej frazy Requiem 
W.A. Mozarta pojawiają się na 
ekranie kadry zdjęć postaci indy-
widualnych, grup osób. Jest i gwar-
na ulica, i zbiorowa manifestacja. 
Dostrzegamy żołnierzy walczących 
w II wojnie światowej i kontesta-
torów stanu wojennego. Człowiek 
zdeterminowany historią toczy od-
wieczny spór. „Wszyscy są do sie-
bie podobni”. Z obrazu i dźwięku 
wyłania się jak komentarz zdarzeń 
słowo poetyckie – wiersz Adama 
Zagajewskiego „Nowy Świat” – ży-
jesz w środku świata, po prawej 
stronie są umarli.

Tak zostały zainaugurowane spo-
tkania literackie 2008/2009. Gościem 
Biblioteki Miejskiej w Jaworznie, zapro-
szonym przez dr. Stanisława Piskora była 
Jola Trela-Ptaszyńska. Kim jest osoba, 
która w tak niebanalny sposób zapre-
zentowała swoją twórczość?

Jola Trela-Ptaszyńska jest poetką 
i reżyserem. Ukończyła studia kultu-
roznawcze na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu Śląskiego. Jest także lau-
reatką Nagrody Młodych Wojewody 
Katowickiego (1992), oraz nagrody 
TVP za cykl programów Poezja No-
wej Fali (pod red. S. Piskora, 1990). 
W swoich osiągnięciach może również 
pochwalić się Paszportem „Polityki” za 
widowisko „De Aegypto” (1995). Jako 
reżyser Jola Trela zajmuje się interpre-
tacją poezji przez obraz.

Mieliśmy okazję zobaczyć kilka pro-
jektów, które przygotowywała w latach 

Jola Trela – sama w sobie eksperymentem

90. razem z dr. Piskorem, pod hasłem 
Poezja Nowej Fali. Kadry przygotowy-
wane bez pomocy komputerów posiada-
ły swój własny unikalny klimat, którego 
nie są w stanie odtworzyć zaawansowane 
programy XXI wieku. Zmieniające się 

jak w kalejdoskopie czarno-białe zdjęcia 
stanowiące tło do poezji Jerzego Kron-
holda, stylizowane na mowę potoczną, 
komentowały zabawne kreskówki.

Natomiast sarkastyczną poezję 
śmierci Andrzeja Szuby ilustrowały 

sztuki plastyczne w konwencji agresyw-
nej popartowej awangardy. Z satysfakcją 
można nadmienić, że mieliśmy możli-
wość oglądania filmów reżyserowanych 
przez Jolę Trelę, w których wystąpili tacy 
wybitni aktorzy jak Daniel Olbrych-

ski, czytający Gazale Hafiza, czy Piotr 
Fronczewski interpretujący „Sonety do 
Laury” Franciszka Petrarki.

Jak widownia zgromadzona w sali 
audytoryjnej przyjęła prezentowany 
dorobek artystyczny autorki? Mło-
dzież entuzjastycznie, traktując poka-
zane filmy jako inspirację do własnej 
drogi twórczej. Natomiast dorośli wy-
rażali przekonanie, że niepowtarzal-
ny urok obcowania z poezją zapewnia 
tylko indywidualne czytanie wierszy. 
Jednak większość słuchaczy pozostała 
pod urokiem tego niepowtarzalnego 
spotkania, przekonana o tym, że po-
winno tworzyć się takie filmy.

Ułatwiają one bowiem percepcję 
poezji i urozmaicają odczucia este-
tyczne związane z czytaniem i prze-
żywaniem pięknego słowa. W Pol-
sce ten eksperyment artystyczny, 
z  k tór y m m iel i śmy ok a z ję  s ię 
zapoznać, jest mało znany, a prze-
cież w Berlinie, co roku odbywa 
się Festiwal 5-minutowych Filmów 
Poetyckich, w którym wielu mło-
dych artystów ma szansę zaistnieć 
i ukierunkować swój indywidualny 
rozwój artystyczny.

Ten ciekawy wieczór, pozwalający 
na inny sposób obcowania z poezją, na 
pewno zachęci mieszkańców do wzięcia 
udziału w cyklicznie odbywających się 
salonach literackich. Tym bardziej, że 
w październiku oczekiwanym gościem 
będzie niezrównany erudyta, prof. Uni-
wersytetu Śląskiego T. Sławek.

jaKub sroKa z opp w ilo

„Umarli ze Spoon river” w reżyserii Jolanty Treli-Ptaszyńskiej. Kadr z Teatru Telewizji

Zdziwieni doniesieniami mieszkań-
ców ulicy Roździeńskiego o grasu-
jącym tam zwierzęciu, udaliśmy się 
na miejsce i znaleźliśmy dorodną 
świnię wietnamską. Jak wszystko 
pójdzie dobrze, to przygarnie ją 
mieszkająca tam rodzina.

Nie wiadomo skąd czarna świn-
ka się tam wzięła. Po przyjeździe 
na miejsce zebraliśmy informacje 
od wielu ludzi. Mówili nam, że po-
dobno zwierzę było widziane kiedyś 
w okolicach Podłęża. – Świnka, czar-
na świnka. Słyszeliśmy, że w mieście 
chodziła po blokach. Każdy ją dokar-
miał, bardzo była wygłodzona. Ona 
sobie tak wędruje spaceruje i nikomu 
nic nie robi – mówili mieszkańcy. 
Podążając od jednej do drugiej osoby, 
powoli zawężaliśmy krąg poszukiwań 
i w końcu znaleźliśmy świnię. Zwa-
biona śliwkami dała się nawet sfoto-

Brunetka z Wietnamu
grafować. Choć była bardzo nieufna 
i płochliwa.

Podobno problem z przybyszką 
jest już od ponad tygodnia. Problem, 
bo zwierzę szuka jedzenia i nie ma 
się gdzie podziać. – Ja już to dawno 
zgłaszałam, w zeszłym tygodniu. 

straży, policji, leśnikom, wszystkim, 
komu możliwe i nikt się tym nie za-
interesował. Ja myślałam, że leśniczy, 
do których dzwoniłam, przyjadą i ją 
zabiorą. Ale nie miałam odpowiedzi 
– powiedziała nam w rozmowie tele-
fonicznej Urszula Windys z jaworz-
nickiego Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami.

Leśniczy, do którego zadzwonili-
śmy, powiedział nam, że nic nie może 
z tym zwierzęciem zrobić. Twierdził, 
że zwierzę być może spodziewa się 
potomstwa. – Ja słyszałem, że to jest 
dzik z lasu, locha i jest na wyproszeniu 

i ona tam sobie znalazła barłóg – po-
wiedział nam leśniczy i zaznaczył, że 
nie ma możliwości przenieść zwierzę-
cia, bo i dokąd, ani tym bardziej go 
odstrzelić, bo to byłoby nieetyczne.

Gdy tak przyglądaliśmy się świni 
z budowanego domu na posesji, na 

której aktualnie przebywało zwierzę, 
wyszła kobieta. Powiedziała nam, że 
świnka zadomowiła się u niej, zrobiła 
sobie barłóg z siana pod folią, dostaje 
jedzenie i spokojnie tam sobie żyje. 
Właścicielka terenu powiedziała, że 
poprosiła o wizytę weterynarza i praw-
dopodobnie zajmie się świnią. – Do tej 
pory hodowałam psy, może zrobimy jej 
tutaj nawet jakiś kojec, postawimy dużą 
budę, zajmiemy się nią – powiedziała 
właścicielka terenu. Więc prawdopo-
dobnie historia wietnamskiego przyby-
sza znajdzie szczęśliwy koniec.

p.jamróz

Świnka wietnamska w malowniczym otoczeniu osiedla Azot

Wystarczy do końca miesiąca zagłosować na 
nią na stronie internetowej województwa ślą-
skiego. Aby oddać swój głos, należy wybrać trzy 
najlepsze propozycje i przyznać im odpowiednio 
5, 3 lub 1 punkt, a następnie potwierdzić swój głos 
e-mailem. Niezależnie od głosów internautów, 
konkursowe jury wyróżni najlepsze dzieła urba-
nistyczno-architektoniczne oraz przyzna Nagrodę 
Marszałka Województwa Śląskiego. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie ma szansę wygrać 
w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną

Zagłosuj na bibliotekę
Informacje i zdjęcia wszystkich konkurso-

wych propozycji umieszczone zostały na stronie 
internetowej województwa śląskiego (http://
www.silesia-region.pl/npp/2008/vote.php). In-
ternauci mogą przeczytać opis, obejrzeć zdjęcia, 
plan sytuacyjny inwestycji, a także zagłosować. 
W konkursie nagrodzone zostaną najlepsze pro-
jekty zrealizowane w okresie poprzedniego roku 
kalendarzowego.  (iw)
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Jakie to uczucie, dowiedzieć 
się, że jest się stypendystą?

Wiadomo, jak najbardziej po-
zytywne. Na pograniczu radości 
i niedowierzania. I to szczególnie 
z tym niedowierzaniem miałam do 
czynienia na początku. Wyciągnę-
łam kopertę ze skrzynki i na sam wi-
dok urzędowego pisma pomyślałam 
sobie „no tak, z moim szczęściem 
jest to kolejna odmowna decyzja na 
studia”. Tylko że Urząd Marszał-
kowski nie wysłałby mi raczej takiej 
informacji. Otworzyłam i pierwsze 
co przeczytałam, to: „Uprzejmie in-
formuję, iż została Pani tegoroczną 
stypendystką Województwa Śląskie-
go”. A później była już tylko fala cie-
pła i radość. Nie jakaś euforyczna, 
ale po prostu radość.

I uroczyste odebranie stypen-
dium.

Zanim to nastąpiło, minęły dwa 
tygodnie, w czasie których zdążyłam 
zapomnieć o przyznanym mi wy-
różnieniu. Na szczęście w porę sobie 
przypomniałam.  Uroczyste wręczenie 
miało miejsce w Sali Sejmiku Śląskiego, 
z całym tym wymaganym splendorem 
i występami muzyków, którzy również 
dostali stypendium, za wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie muzyki.

Ja się nie chwalę, ja po prostu mam talent
Praca z ochotą przerabia słomę w złoto, o czym przekonała się absolwentka 
III Liceum Ogólnokształcącego. Stypendium Wojewody Śląskiego 
przyznawane jest corocznie najzdolniejszym uczniom i studentom. W tym 
roku jedyną młodą jaworznianką, której zostało ono przyznane, jest 
Angelika Palka. Oto krótki wywiad z laureatką.
A Ty dostałaś je za osiągnięcia?

Były to osiągnięcia tylko w roku 
szkolnym 2007/2008. Nazwałabym je 
dziennikarsko-filmowymi, dokładnie 
zgodnie z licealnym profilem, który 
ukończyłam. Starałam się rozwijać 
swoje zainteresowania w równym 
stopniu przez trzy lata edukacji, 
w trzeciej klasie jednak albo miałam 
wyjątkowe szczęście, albo – i w tę 
wersję staram się wierzyć – dzięki 
temu, czego nauczyłam się w latach 
ubiegłych, udało mi się wydobyć 
z siebie to, co najlepsze. Brałam udział 
w wielu konkursach – ogólnopolskich 
i tych o randze wojewódzkiej, czy 
miejskiej. 

Jakie to były konkursy?
Konkursy na reportaż prasowy, 

radiowy i telewizyjny, na najlep-
szą recenzję filmową, na najlepszy 
amatorski film krótkometrażowy, 
i wiele innych, o podobnej tematyce. 
Myślę, a właściwie jestem pewna, że 

moi nauczyciele mogli być mocno 
zdenerwowani z powodu moich czę-
stych nieobecności powodowanych 
to koniecznością kręcenia filmu, to 
potem jego składania, czy dowożenia 
różnych dokumentów tam i siam. 
Drodzy Profesorowie! – mam nadzie-
ję, że wybaczycie mi tę pewną dozę 
niesubordynacji.

Nie wszyscy jednak mogą zło-
żyć wniosek o stypendium Wo-
jewody Śląskiego.

Oczywiście, wszystkim kandy-
datom zostały przedstawione jasne 
wymagania. Średnia ocen z ostat-
niego roku nauki nie mogła być 
niższa niż 4,8 i dotyczy to za równo 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
jak i studentów, a i to nie jest wy-
starczającym powodem, bo trzeba 
udokumentować swoje osiągnięcia, 
najlepiej na jak najwyższym szcze-
blu. Najważniejsze jest to, że nie 
wiedziałabym nawet o możliwości 

złożenia takiego wniosku, gdyby 
nie wychowawczyni z mojego li-

ceum, Celina Waśko. I bardzo jej 
za wszystko dziękuję.

Mogłabyś teraz wykrzyczeć: 
„Ja się nie chwalę, ja po prostu 
mam talent!”.

Myślę, że nie tylko ja – w koń-
cu stypendium przyznane zostało 
trzydziestu uczniom i czterdziestu 
studentom z terenu całego śląska. 
Stypendium jest wyróżnieniem indy-
widualnym dla uczniów i studentów, 
których zainteresowania wykraczają 
poza szkolny program i którzy mogą 
poszczycić się znaczącymi osiągnię-
ciami naukowymi, artystycznymi 
i sportowymi. Były tam więc osoby 
odnoszące sukcesy w przeróżnych 
dziedzinach, ale niekwestionowanie 
wszystkie można określić mianem 
utalentowanych.

Więc odnoszenie sukcesów we-
szło ci w krew.

Mam nadzieję! I mam również 
nadzieję, że studiując, znajdę czas na 
rozwijanie swoich pasji i zaintereso-
wań. Trzymajcie kciuki, aby udało 
mi się pogodzić  studiowanie dzien-
nikarstwa i komunikacji społecznej 
z niegasnącą pasją do filmu, ale to 
dopiero „po godzinach”.

iii lo w jaworznie

W Domu Kultury im.  
Z. Krudzielskiego w Jaworznie 
– Szczakowej w sobotę,  
13 września, otwarta została 
wystawa indywidualna 
rękodzieł artystycznych 
Zofii Miki, długoletniej 
członkini jaworznickiego 
Stowarzyszenia twórców 
Kultury.

Wystawa prac ręcznego haftu  
i szydełkowania jest kolejną prezentacją  
w roku bieżącym różnorodnego dorob-
ku twórczego członków stowarzyszenia. 
Przypomnijmy, że jest to rok jubileuszo-
wy – 25-lecia działalności stowarzysze-
nia na terenie miasta.

Instruktor Domu Kultury Agata 
Smolik dokonała otwarcia wystawy, 
podkreślając różnorodność prac ręcz-
nych, wymagających dużych umiejętno-
ści, precyzji i wielkiej cierpliwości.

Bolesław Fraszczyński, prezes STK, 
powiedział kilka słów na temat unikalnej 
dzisiaj sztuki rękodzieł autorki, pod-
kreślając kunszt haftu i koronkarstwa,  
a za całokształt twórczości i długoletnią 
działalność w społecznym ruchu kultu-
ralnym podziękował Jan R. Drąg, były 
prezes stowarzyszenia.

Świat haftów Zofii Miki
Autorka wystawy zaprezentowała 

bogaty przekrój swoich prac ręko-
dzielniczych. Podziwiać można opra-
wione w ramach obrazy haftem krzy-
żykowym, wyróżniające się doborem 
barw i efektownym cieniowaniem 
kolorów o różnej tematyce, jak kwiaty, 
pejzaże oraz postaci kultu religijnego. 
Zofia Mika pokazała także szeroką 
gamę robót użytkowych i dekora-
cyjnych, najwięcej haftem Richelieu, 
obrusy z kompletem serwetek, bogatą 
kolekcję serwetek, bieżników, serwet 
okrągłych, owalnych, prostokątnych 
z doborem różnorodnego wzornictwa 
m.in. koniakowskiego, fantazyjnych 
motywów ażurów, ściegów dekora-
cyjnych, mereżek starannie wykoń-
czonych oraz wiele oryginalnych,  
drobnych, użytecznych przedmiotów 
i miniserwetek dekoracyjnych.

Umiejętności te wyniosła z tradycji 
domu rodzinnego, które nadal kontynu-
uje z pełnym zaangażowaniem.

Kiedyś przed laty, mimo wyczer-
pującej pracy zawodowej na 3 zmiany  
w kopalni, wychowywania dzieci, odda-
wała się relaksującej pasji szydełkowania 
i haftowania.

Na zakończenie autorka wystawy 
otrzymała gratulacje, kwiaty, słowa 
uznania od licznie przybyłych gości, 
przyjaciół i sympatyków sztuki.

Wystawa potrwa do 20 września.
zofia żaK

Angelika Palka, absolwentka 
III Liceum Ogólnokształcącego 
w Jaworznie

Pisaliśmy na łamach naszej 
gazety o tym, że pod koniec 
maja „Kantyczki” zajęły 
i miejsce w Festiwalu 
Piosenki Maryjnej. Obecnie 
przygotowują się pod 
czujnym okiem ks. Marka 
do Festiwalu Miłosierdzia.

Początek roku szkolnego to do-
bra okazja do zaproszenia wszyst-

Od początku września rozpoczęła próby schola instrumentalno–wokalna 
przy par. św. Jana Kantego na Niedzieliskach

Kantyczki na start

kich chętnych dzieci, które pragną 
śpiewać lub grać dla Bożej chwały. 
Spotkania odbywają się w piątek  
o godzinie 16.00 w salce parafialnej 
na Niedzieliskach. Po części forma-
cyjnej rozpoczyna się próba scholi, 
na której nie może zabraknąć ukry-
tych młodych talentów. 

Oprócz dziecięcego zapału po-
trzebne jest jednak profesjonalne 
prowadzenie zajęć, dlatego zwra-
camy się z prośbą do osób, które 
mogłyby pomóc w próbach małych 
artystów o kontakt z ks. Markiem 
Gąsiorkiem po mszach świętych, 

lub zostawić wiadomość na auto-
matycznej sekretarce pod nr tele-
fonu (032) 752 35 34.

Oprócz występów scholi na pa-
rafii i podczas różnych festiwali or-
ganizowane są również wycieczki, 
wyjazdy na ferie i wakacje oraz inne 
atrakcyjne propozycje. Stąd uczest-
nictwo dzieci w zajęciach scholi 
jest na pewno okazją do twórczego 
spędzania wolnego czasu i cieka-
wą propozycją całorocznych zajęć 
pozalekcyjnych dla najmłodszych 
dzieci.

(iw)

Zdjęcie grupowe całego zespołu. W ostatnim rzędzie po lewej ks. Marek Gąsiorek

hafty użytkowe wykonane przez Zofię Mikę


