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Pracownicy przez kilka dni pilnowali pieca, aby nie dopuścić do jego ewentualnego wygaszenia

Nasza elektrownia jest coraz bar-
dziej ekologiczna. W poniedziałek 
29 września na Trójce oddano do 
eksploatacji trzeci ciąg instalacji od-
siarczania spalin. Inwestycja koszto-
wała ponad 140 mln złotych. 

– Od teraz wszystkie bloki elek-
trowni są odsiarczane i zakład spełnia 
zaostrzone europejskie wymogi ochrony 
środowiska – nie krył radości podczas 
oddania do użytku inwestycji prezes 
PKE Jan Kurp. 

Prace budowlane trwały od kwiet-
nia 2007 roku i objęły modernizację 

istniejącej już instalacji odsiarczania 
spalin oraz budowę trzeciego ciągu 
odsiarczania spalin dla bloków nr 3 
i 4. Inwestycja była jednym z najważ-
niejszych przedsięwzięć realizowanych 
w PKE w ramach dostosowania firmy do 
surowych norm ekologicznych. Budowa 
zostało sfinansowane ze środków spółki 
oraz dofinansowana przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. 

Energetycy zapewniają, że nowa 
instalacja pozwala na ograniczenie 

emisji dwutlenku siarki do pozio-
mu niższego niż wymagają tego 
zaostrzone przepisy prawa. Cechuje 
ją wysoka wydajność, a skuteczność 
odsiarczania sięga ponad 95%. Poza 
ograniczeniem emisji dwutlenku 
siarki, trzecia nitka instalacji ogra-
nicza emisję pyłu, chlorowodoru, 
f luorowodoru i meta l i ciężk ich 
w odsiarczonych spalinach. Tak jak 
dotychczas dodatkowym produktem 
procesu technologicznego będzie 
gips syntetyczny. 

cIĄG dalszy str 2

El. Jaworzno III bez siarki

BUDOWLANKA OBCHODZI 40-LECIE. 
Od przyszłego numeru będziemy 
publikować kolejno wspomnienia 
osób, które piastowały stanowisko 
dyrektora w tej szkole.

JUBILEUSZ 25 LAT STOWARZYSZENIA 
TWÓRCÓW KULTURY. W piątkowy 
wieczór, 26 września br. w 
Miejskim Centrum Kultury przy 
ulicy Mickiewicza 2 odbyła się 
gala jubileuszowa członków 
jaworznickiego stowarzyszenia. 
Relacja za tydzień.

y

y

Wywieszona lista z nazwiskami ludzi do zwolnienia zelektryzowała 
członków obu związków zawodowych. Pomysł wygaszenia pieca, to 
wysłanie na bruk ponad 500 pracowników Huty Szkła w Szczakowej

Huta Szkła kolejny 
raz uratowana

gościem gali był dr Paweł Soroka 
przew. rady Krajowej rStK 
z Warszawy (pierwszy z lewej)

czytaj na str. 3

Ma, czy też nie 
ma kompetencji

Wygaszenie pieca miało nastąpić 
wczoraj. W poniedziałek związkow-
cy zakładowej „Solidarności” po-
jechali do sędziego komisarza sądu 
gospodarczego w Katowicach, by 
temu zapobiec. O groźbie likwidacji 
ostatecznej huty, powiadomili też 
prezydenta Pawła Silberta oraz posła 
Wojciecha Saługę. To były skuteczne 
działania. Widmo likwidacji huty 
zostało odsunięte. 3 października ma 
dojść do podpisania umowy sprze-
daży huty krakowskiej firmie „Slag 
Recycling”.

Na początku tego roku, 91 Plus Huta 
Szkła Szczakowa sp. z o.o. została posta-
wiona w stan w stan upadłości z możli-
wością zawarcia układu z wszystkimi 
wierzycielami. To się jednak nie udało 
i od kwietnia ogłoszono upadłość likwi-
dacyjną huty. Na syndyka ustanowiono 

Sebastiana Lechkuna. W lipcu huta 
została wystawiona na sprzedaż i wyce-
niona na ponad 10,7 mln złotych.

Pojawiła się tylko jedna oferta kupna. 
19 września pojawiły się problemy z pod-
pisaniem umowy. – Były to przeszkody 
proceduralne. Nowe przepisy postępowa-
nia upadłościowego, są dość skompliko-
wane. Nabywcy brakło może trochę cza-
su. Ale obie strony wykazały maksimum 
dobrej woli i udało się w dniu dzisiejszym 
uzyskać postanowienie sędziego komi-
sarza, który wydłużył czas na zawarcie 
umowy do 3 października – komentował 
syndyk Sebastian Lechkun.

Tymczasem pojawiła się informacja 
o decyzji wygaszenia pieca grożąca li-
kwidacją huty. – To była sytuacja nie do 
opisania. Przychodzimy i nagle jest lista 
ludzi do zwolnienia. Dobrze, że się za to 
wzięły związki, bo nie wiadomo jak by się 

to wszystko skończyło – relacjonuje jedna 
z pracownic huty.

– Bez produkcji huta w przeciągu 
miesiąca przestałaby istnieć, dlatego 
zrobiliśmy wszystko, żeby tą sytuację 
wyjaśnić i mimo wszystko za wszelką 
cenę doprowadzić do ponownych rozmów 
i spróbować jeszcze raz nasz zakład sprze-
dać w całości – mówi Anna Kucharska 
z NSZZ „Solidarność” Huty Szkła.

Jak twierdzą związkowcy, na prze-
dłużenie przez sędziego komisarza ter-
minu na podpisanie umowy sprzedaży 
huty, wpływ miało duże zainteresowanie 
losami huty władz miasta.

„Slag Recycling”, to ta sama firma, 
która nabyła tereny byłej cementowni 
w Pieczyskach. Nieoficjalnie wiemy, że 
chce ona zachować ciągłość produkcji 
i zatrudnienia w hucie.

m.tosza p.jamróz

Żegnamy 
Cię Profesorze
26 września br., na cmentarzu 
wilkoszyńskim pożegnaliśmy 
śp. Czesława Kempińskiego, 
długoletniego nauczyciela 
i wychowawcę wielu pokoleń 
jaworznickiej młodzieży. Żegnała Go 
najbliższa rodzina, przyjaciele, znajomi 
oraz liczne grono byłych uczniów 
i byłych malarskich pasjonatów 
skupionych w „Plastusiach”, które 
prowadził Profesor przez prawie pół 
wieku. W ceremonii pogrzebowej 
uczestniczyły z pocztami 
sztandarowymi władze miasta, 
instytucje oświatowe, społeczne 
i kulturalne. 
Nad mogiłą słowa ostatniego 
pożegnania, które publikujemy 
na str. 5. , wypowiedział były uczeń 
Profesora – Edward Baran.
Czekamy na wspomnienia od 
Państwa, aby przez ich publikację 
w naszej gazecie utrwalić pamięć 
o Profesorze.   mm



2 Co tydzień nr 40/888
1 października 2008 roku

Miasto JaworznoAktualności 

o g ł o s z e n i e

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

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

Administracja
Prace biurowe

Opiekunka środowiskowaOpiekunka środowiskowa
NISKIE CzESNE

Opiekunka środowiskowa
NISKIE CzESNE

Opiekunka środowiskowa

o g ł o s z e n i A
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1296/d/08

Obsługa Informatyczna Firm
Sieci komputerowe

www.futureit.pl
biuro@futureit.pl tel. 604 782 142

Pogotowie komputerowe 24h

Sa l on  mody 
ś l ubne j

Zaprasza na wyprzedaż 
sukni ślubnych z kolekcji 2008

S u k n i e  t a ń s z e 
o d  2 0 %  d o  5 0 %

Jaworzno ul. Mały Rynek � Tel. 751 90 60
czynne: pn. – pt. od 10.00 do 18.00

sob. od 10.00 do 14.00

*Oferta ważna do 30 października

– W najbliższych latach całą Grupę 
Tauron, do której należy PKE, czekają 
poważne inwestycje. Aby nie zabrakło 
w kraju energii, musimy inwestować. Dziś 
największym wyzwaniem dla nas będzie 
budowa nowych mocy, ale również in-
westycje ekologiczne oraz te prowadzone 
w podsektorze dystrybucji. Unia Europej-
ska bardzo zaostrzyła przepisy ekologicz-
ne. Energetyka węglowa musi zmierzyć 

się z tymi wyzwaniami. Od tego będzie 
zależała przyszłość naszej firmy, ale także 
miast takich jak Jaworzno, których gospo-
darka oparta jest na przedsiębiorstwach 
z sektora paliwowo-energetycznego – mó-
wił wiceprezes Tauron Polska Energia 
i jednocześnie szef rady nadzorczej PKE 
Stanisław Tokarski. 

Głównym wykonawcą oddanej 
w poniedziałek inwestycji w systemie 

„pod klucz” była Fabryka Kotłów 
Rafako. W uroczystości przekazania 
instalacji do użytku uczestniczyli 
między innymi parlamentarzyści z wi-
cemarszałek Senatu Krystyną Boche-
nek i posłem z Jaworzna Wojciechem 
Saługą, wojewoda śląski Zygmunt 
Łukaszczyk oraz prezydent Jaworzna 
Paweł Silbert.

(paW)

El. Jaworzno III 
bez siarki

 Od lewej przecinają wstęgę dokonując otwarcia odsiarczalni spalin: Stanisław tokarski – tauron, zygmunt 
łukaszczyk – wojewoda śląski, Krystyna Bochenek – marszałek Senatu, Jan Kurp – prezes PKE, Wiesław 
różacki – prezes rafako SA i Joachim Adamczyk – dyrektor Elektrowni Jaworzno III

W Polsce dzieci są bite w bardzo wielu 
domach. Z badań przeprowadzonych 
w 2005 roku przez panią Monikę 
Sajkowską wynika, że 72% rodziców 
karci swoje dzieci przy pomocy klap-
sa. I równocześnie 60% dorosłych 
uważa, że stosowanie kar fizycznych 
powinno być zakazane. 

Lanie wymierzone jest, gdy dziecko 
popełni drobną kradzież, pali papierosy, 
nie słucha rodziców, okazuje rodzicom 
brak szacunku, wagaruje, zniszczy cen-
ną rzecz, nie dba o ubranie, nie wróci 
o umówionej porze do domu, kłamie, 
ma złe oceny w szkole. Nieprawdą jest, 
że kary cielesne stosowane są wobec 
dzieci tylko w rodzinach patologicznych. 
Bicie jest sposobem „na odmulenie”, jak 
to nazwał jeden z ojców maltretujących 
syna, zupełnie niezależnym od statusu 
społecznego czy materialnego rodziny. 
Przemoc fizyczna wobec dzieci jest dość 
powszechna. Jakkolwiek w rodzinach 
patologicznych jest łatwiej wykrywalna. 
Gdy tymczasem w tak zwanych dobrych 
domach jest ukrywana ponieważ rodzi-
ny te skuteczniej chronią własne prakty-
ki przed oczami obcych. Utwierdzając 
dzieci w przekonaniu, że na członków 
rodziny się nie donosi. Ponadto dzieci 
nie znając własnych praw nawet nie są 
świadome, że mogą komuś powiedzieć 
o doznawanej krzywdzie.

Dziecko, tak samo jak osoba dorosła 
ma prawo do życia w godności i nietykal-

ności fizycznej. Bicie nie jest dowodem 
miłości i troski rodzica o dziecko. Jest 
przemocą, a nie metodą wychowawczą.

Przed rozpoczęciem roku szkol-
nego 2008/2009 Rzecznik Praw 
Dziecka Marek Michalak napisał 
list do uczniów. Podkreślił „Nikt nie 
ma prawa Was poniżyć. Nikt nie ma 
prawa Was obrażać. Macie prawo 
być wysłuchani w każdej sprawie, 
bez względu na to, jakie osiągacie 
wyniki w nauce”. Obejmując urząd 
podkreślał, że stosowanie kar fizycz-
nych jest szkodliwe dla dzieci i burzy 
ich relacje z rodzicami. Nie miał wąt-
pliwości, że karcenie przy pomocy 
klapsa jest formą przemocy fizycznej 
wobec dzieci. Rzecznikowi zależy na 
kontakcie z dziećmi. W sytuacjach 
kryzysowych mogą dzwonić na poda-
ny przez niego numer (022 695 55 50) 
lub kontaktować się drogą e-mailową 
(rpd@brpd.gov.pl).

W związku z tym, że w naszym 
codziennym życiu jest dużo przemocy 
zarówno fizycznej, psychicznej i słow-
nej najważniejszy czas byśmy pamiętali 
o prostych zasadach znanych powszech-
nie, że „bici, biją” i „przemoc rodzi prze-
moc”. Warto więc skończyć z publicz-
nym wypowiadaniem bzdur typu „Ro-
dzice muszą wychowywać i w ramach 
wychowania mogą karać, także w formie 
klapsa. Ważne, by robić to z miłością 
i troską”. Nawet dla przeciętnej osoby 

Mamo, tato, nie bij mnie
I kampania lokalna. Mamo, tato potrzebuję waszej miłości. Wasze ręce 
odpoczywają, gdy pracują serce i głowa 

cz. III

zestawienie miłości z klapsami brzmi 
dziwacznie. Więc może zamiast klap-
sów spróbujmy poświęcić więcej czasu 
swoim dzieciom, okazywać im miłość 
i szacunek, dostrzegać ich wyjątkowość, 
chwalić za osiągnięcia, pomagać w po-
konywaniu trudności. 
MAMO, TATO, NIe BIJ MNIe. JA PO-
TRZeBUJę WASZeJ MIŁOŚCI.

mGr BarBara komoroWska-czErWonka,
psycholoG poradnI psycholoGIczno-pEdaGoGIcznEj

1437/d/08

4 października, w dniu św. Franciszka, 
od 10 lat obchodzony jest na świecie, 
a decyzją Sejmu od dwóch lat także 
w Polsce, Dzień Zwierząt. Jak  stwier-
dził Sejm w swojej uchwale: „Tego dnia 
w wielu miejscach w Polsce odbywają 
się z roku na rok coraz liczniejsze fe-
styny i imprezy”. Niestety, o festynach 
i imprezach nie zostały dotychczas po-
informowane psy i koty ze schronisk. 

Koalicja dla Zwierząt, czyli poro-
zumienie kilkudziesięciu organizacji 
pro-zwierzęcych, które prowadzą prace 
nad nowelizacją ustawy o zwierzętach, 
proponuje, żeby w tym roku 4 paździer-
nika nie był zwykłym Dniem Zwierząt, 
ale Ogólnopolskim Dniem Adopcji 
Zwierząt. Ponad 30 tysięcy bezdomnych 
psów i kotów czeka na nowych właścicie-

li w ponad 200 schroniskach i domach 
tymczasowych w całej Polsce. Chociaż 
to dużo, to w stosunku do ponad 12 
milionów rodzin polskich, to zaledwie 
ułamek procenta. Gdyby w sobotę 4 paź-
dziernika, po festynie i imprezie, jedna 
na czterysta polska rodzina zdecydowała 
się na adopcję bezdomnego psa, kota 
albo królika (bo i takie szukają domu) to 
przez przynajmniej jeden dzień wszyst-
kie schroniska w kraju byłyby puste.

Na stronie Koalicji dla Zwierząt www.
koalicja.org.pl znajduje się lista z adre-
sami i godzinami otwarcia schronisk i 
domów tymczasowych, należących do 
członków Koalicji, albo polecanych przez 
nich. Informacje: www.koalicja.org.pl; 
koalicja@koalicja.org.pl; Grzegorz Lin-
denberg 601 211 278 (IW)

Przechowalnią 
„spadochroniarzy” nazwał 
jeden z naszych czytelników 
miejską spółkę MPWiK. Jego 
zdaniem dowodami na to 
jest niedawne zatrudnienie 
w MPWiK-u Rafała Łabaja, 
byłego wiceprezesa 
zarządu MPGK. 

Nasz czytelnik twierdzi, że nowy 
wiceprezes nie ma odpowiednich kwa-
lifikacji, praktyki i doświadczenia do 
zajmowania takiego stanowiska. Ubo-
lewa też, że nie musiał on starać się 
o to miejsce w procedurze konkursowej. 
– Myślałem, że już dawno minęły czasy, 
kiedy to otrzymywało się pracę dzięki 
przynależności partyjnej, bądź popie-
raniu jedynie słusznej opcji – czytamy 
m.in. w liście czytelnika. Jako dowód, 
że nic się nie zmieniło w tym względzie, 
przypomina o zatrudnieniu kilka lat 
temu, także w MPWiK-u, Andrzeja 
Węglarza.

– W MPWiK zajmować się będę 
sprawami f inansowymi. Takimi 

sprawami zajmowałem się właśnie 
w MPGK. Mam też odpowiednie wy-
kształcenie w tym kierunku. Kończę, 
a właściwie już skończyłem studia 
doktoranckie też w zakresie finansów. 
Mam zatem doświadczenie teoretycz-
ne i praktyczne przygotowanie, by 
zajmować się pozyskiwaniem źródeł 
finansowania i prowadzić sprawy 
finansowe projektu budowy kanali-
zacji w mieście – odpowiedział nam 
Rafał Łabaj.

– Powołania na stanowisko wice-
prezesa zarządu i dyrektora ds. finan-
sowych dokonała Rada Nadzorcza 
spółki. To jej kompetencje – wyjaśnia 
prezes Józef Natonek. – W związku 
z dużym zakresem spraw finansowych 
jakie spółka już realizuje i jakie ją 
czekają  przy realizacji projektu ka-
nalizacji, o uzupełnienie zarządu do 
pełnego składu trzech osób zabiegałem 
u prezydenta już od dłuższego czasu. 
Nie mam też podstaw, by obawiać się 
o brak kompetencji prezesa Łabaja. 
Dobrze się dogadujemy, a zakres obo-
wiązków nowego prezesa związany 
jest ze sprawami finansowymi i księ-
gowymi spółki – wyjaśnił nam prezes 
MPWiK. Gh

Ma, czy też nie 
ma kompetencji?

Na list czytelnika odpowiadają prezesi MPWiK-u

Dzień Zwierząt – co można zrobić

Koalicja dla zwierząt
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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., �2-500 Chrzanów, ul. Sokoła 2�,
tel./fax (032) 623 25 63  e-mail: biuro@zarzadbudynkow.pl

Gwarantujemy
uczciwość, rzetelność i profesjonalizm 

Zapewniamy jawność działania. 

ISO
9001:2000
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Tegoroczne Targi Pracy organizo-
wane przez Powiatowy Urząd Pracy  
w środę, 24 września, zostały połą-
czone z promocją przedsiębiorczości. 
Sytuacja zmienia się, w porównaniu 
do poprzednich lat. Ofert pracy jest 
teraz więcej niż zainteresowanych 
podjęciem zatrudnienia.

Piotr Rościszewski, projektant tras 
rowerowych, które mają powstać 
na terenie Jaworzna, zaprezentował 
w środę, 24 września, w Urzędzie 
Miejskim efekty swoich prac. Spo-
tkanie cieszyło się dużym zaintereso-
waniem, wielu uczestników zgłaszało 
również swoje uwagi i pomysły.

Drogi z asfaltową nawierzchnią, czy 
szlaki rowerowe na polnych ścieżkach, 
mają powstać w Jaworznie? To najważ-
niejsze pytanie, na które powinno odpo-
wiedzieć spotkanie z projektantem. Wie-
lu mieszkańców spodziewało się chyba, że 
będą to trasy zrobione na kształt ścieżki 
rowerowej biegnącej z Elektrowni Jaworz-
no III do Parku Lotników. Tymczasem 

w planach jest wytyczenie i oznakowanie 
w terenie szlaków rowerowych. – Szlak 
rowerowy można porównać na przykład 
do szlaku turystycznego, to jest droga wy-
znaczona najczęściej w lesie, czy polnymi 
ścieżkami, która służy do rekreacji – wy-
jaśnia Marcin Tosza, z referatu przygoto-
wania i realizacji inwestycji UM.

Na spotkaniu ze specjalistami 
ze Śląskiego Centrum Przedsię-
biorczości, zorganizowanym 26 
września w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, jaworzniccy przedsię-
biorcy mogli dowiedzieć się jak 
prawidłowo ubiegać się o fundusze 
z Unii Europejskiej.

W ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego – Działania, na lata 2007 – 
2013, dla rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw, są zarezerwowane 
znaczne fundusze z Unii Europej-
skiej. – Pieniądze przeznaczone dla 
przedsiębiorców w Województwie 
Śląskim są jednymi z większych, je-
żeli patrzymy na całą Polskę, trzeba 
tylko umieć złożyć wniosek, popraw-
nie go wypełnić i wtedy jest szansa 

na otrzymanie dotacji – wyjaśnia 
Anna Mocała-Kalina z wydziału 
rozwoju i polityki gospodarczej 
Urzędu Miejskiego.

Jak mówi urzędniczka, właśnie 
z poprawnym wypełnianiem wnio-
sków przedsiębiorcy mają najwię-
cej problemów. Aby mieli szansę 
pozyskać fundusze europejskie, 
urząd zorganizował dla nich spe-
cjalne szkolenie, prowadzone przez 
specjalistów ze Śląskiego Centrum 
Przedsiębiorczości w Chorzowie. 
– Przeprowadzimy dzisiaj szkole-
nie na temat tego, jak prawidłowo 
wypełnić wniosek aplikacyjny w ra-
mach programu operacyjnego, jakie 
załączniki powinien taki wniosek 
zawierać oraz jakie są kryteria przy 
wyborze wniosków do dofinanso-

wania. Wypełnimy przykładowy 
wniosek razem z przedsiębiorcami. 
Poza tym moja koleżanka będzie 
mówiła także o udziale przedsię-
biorców w targach – wyjaśnił Ta-
deusz Tobik ze Śląskiego Centrum 
Przedsiębiorczości.

Frekwencja na szkoleniu była 
duża. Chęć udziału w nim zgłosiło 
w Urzędzie 50 przedsiębiorców. 
Jak powiedzia ł nam specja l ista 
z Centrum, oprócz udziału w tego 
typu szkoleniach, przedsiębiorcy 
mogą osobiście zgłaszać się do 
punktu w Chorzowie, w którym 
każdy zainteresowany otrzyma fa-
chową pomoc i porady dotyczące 
aplikowania w ramach funduszy 
unijnych.

p.jamróz

Problemy są z prawidłowym wypełnianiem wniosków o dofinansowanie

Przedsiębiorcy się szkolili

– Patrząc na historię naszych Targów 
Pracy, kiedyś było więcej ludzi poszuku-
jących pracy. W tysiącach przybywali na 
organizowane przez nas targi. Natomiast 
w chwili obecnej mamy ponad 1500 ofert 
pracy, natomiast odwiedziło nas około 
600 poszukujących pracy – tak podsu-
mowała Targi Pracy i Przedsiębiorczości 
Grażyna Bomba, zastępca dyrektora 
PUP. Na tegorocznych targach przede 
wszystkim można było zapoznać się 
z ofertami pracy oraz szkolenia.

Wiosną 1910 r. w czasie posiedzenia 
jury Secesji w Berlinie na widok ob-
razu Pechsteina jeden z jurorów miał 
zapytać: czy to jest obraz impresjoni-
styczny? Na to Cassirer – właściciel 
salonu sztuki – miał odpowiedzieć: 
Nie – ekspresjonizm! Rzeczywistość 
artystyczna wyglądała jednak mniej 
anegdotycznie, a formowanie się 
ruchu ekspresjonistycznego nastę-
powało stopniowo.

Ekspresjonizmem w Niemczech na-
zywano wszystko, co powstało po roku 
1882 i mieściło się, z grubsza biorąc, 
w postawie zbliżonej do antymateria-
lizmu i antypozytywizmu. W sensie 
artystycznym chodziło o tradycję bez-

pośrednią, począwszy od Gauguina, 
Redona, Hodlera, Ensora, Muncha, czy-
li: od symbolistów, fowistów, a przede 
wszystkim od van Gogha. 

Początkowo ekspresjonizmem okre-
ślano to wszystko, co było przeciwne 
impresjonizmowi. W roku 1913 Fritz 
Burger ekspresjonizmem określał twór-
czość artystów z grupy „Die Brucke”. 
Od tego czasu określa się tym terminem 
analogiczne zjawiska nie tylko w sztuce, 
ale także w literaturze, teatrze, filmie, 
muzyce pierwszych trzech dekad XX 
w., a także i później, np. pewien rodzaj 
malarstwa abstrakcyjnego.

Jak się rozwijał ten kierunek w sztu-
ce? Ciąg dalszy w piątek, 10 paździer-
nika, w Bibliotece Miejskiej, godz. 18. 

Zaproszenie dla koneserów

Prezentacja projektowanych szlaków rowerowych

Szlaki czy drogi rowerowe

Piotr Rościszewski wykonuje na zle-
cenie Urzędu projekt tras rowerowych 
na terenie Jaworzna. Na spotkaniu 
zaprezentował mapy z naniesionymi 
trasami, które wytyczył. Podobnie, jak 
piesze szlaki turystyczne, trasy będą 
miały swoje kolorowe oznaczenia i na-
zwy. Proces projektowania jeszcze się nie 
zakończył. Wielu uczestników spotkania 

przygotowało swoje uwagi i pomysły na 
specjalnie przygotowanych formula-
rzach. – Ja muszę te uwagi wszystkie prze-
czytać i skonfrontować z tymi mapami, 
które dotychczas sporządziłem. No i jeżeli 
będą jakieś ciekawe propozycje, to zosta-
ną uwzględnione. Tak samo spodziewam 
się, że miasto nie będzie w stanie wykonać 
wszystkich tras równocześnie, z uwagi 
na koszty i na pewno te uwagi wpłyną 
w jakimś stopniu na ustalenie kolejności 
realizacji tych tras. To jest tylko koncep-
cja, potem jeszcze będzie faza projektu 
technicznego i nawet jeżeli w koncepcji się 
czegoś nie uwzględni, no to zawsze jeszcze 
potem ktoś to będzie jeszcze kontynuował 
i będzie mógł to w dalszej fazie uwzględnić 
– wyjaśnił projektant.

Projektant wstępnie zapoznawał 
się z mapami Jaworzna, potem musiał 
odbyć rekonesans, by zobaczyć, jak tra-
sy wyglądają w terenie. Wytyczonych 
zostało ponad 200 kilometrów szla-
ków, które dokładną siecią pokrywają 
Jaworzno i prowadzą przez najciekaw-
sze przyrodniczo rejony. – Myślę, że 
jeżeliby taka sieć tych szlaków powsta-
ła, to można by rzeczywiście wszędzie 
dojechać w Jaworznie jadąc w sobotę, 
w niedzielę, dla rekreacji – powiedział 
jeden z uczestników spotkania.

Miasto ma zapewnione fundusze 
w wysokości 600 tysięcy złotych z Zarzą-
du Województwa Śląskiego. Urzędnicy 
planują zakończenie wytyczania szla-
ków na czerwiec przyszłego roku.

p.jamróz

Targi Pracy i Przedsiębiorczości
900 ofert na 1500 miejsc pracy zaprezentowano w hali

Poza tym odbyły się prelekcje i moż-
na było zasięgnąć fachowej pomocy na 
temat zakładania własnej działalności 
gospodarczej i pozyskiwania środków 
na jej prowadzenie. Zainteresowani 
mogli wykonać bezpłatnie testy uzdol-
nień przedsiębiorczych prowadzone 
przez pracowników Urzędu Pracy.

W Hali Widowiskowo-Sportowej 
oprócz ofert z naszego miasta można 
było spotkać propozycję ościennych 
Urzędów Pracy z całego regionu. 
Poza tym zainteresowani mogli 
znaleźć wiele ofert pracy za granicą, 
między innymi w Czechach, Wielkiej 
Brytanii, Słowenii, Danii, Włoszech  
i Holandii. Najwięcej pracowników 
poszukiwanych jest nadal w zawo-
dach budowlanych.

p.jamróz

Uczestnicy wnosili do projektowanych szlaków wiele uwag i pomysłów

Już po raz czwarty na 
terenie Jaworzna ruszyła 
hospicyjna akcja Pól 
Nadziei. Tegoroczne 
pierwsze żonkile 
posadzono na terenie ZSP 
nr 4 w Osiedlu Stałym. 
Szkoła ta włącza się w 
kampanie pól od początku 
jej istnienia. Uczniowie 
doskonale wiedzą, że 
sadzenie żonkili to 
symboliczna akcja łączenia 
się w cierpieniu z ludźmi 
chorymi.

Dodajmy, że w 2007 roku na 
terenie całego miasta zostało 
posadzonych 4 tysiące żonkili 
w tym roku liczba ta podwoiła 
się, włącza się w nią bowiem 
co raz więcej jaworznickich 
instytucji.

(IW)

Pierwsze żonkile zasadzone

Podczas targów wszyscy mogli uzyskać fachową pomoc
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Miasto Jaworzno

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

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia  

z powodu śmierci 

Czesława Kempińskiego 

rodzinie składają radni Rady Miejskiej.

Serwis informacyjny

Numer zamknięto 30 września 2008 r.

Z notatnika policmajstra
oprac. jIm

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

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

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 
„KORONA” Lelko Jan 

Kaplica Pożegnalna Bezpłatna 
43-600 Jaworzno ul. Królowej Jadwigi 2 
tel/fax 032/ 616 35 98, 0 502 298 696

Całodobowy Czynny
1086/d/08

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

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

1085/d/08

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

1085/d/08

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

1085/d/08

1345/D/08

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

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

Informacja o imprezach
turystycznych organizowanych
przez Oddział PTTK w Jaworznie

komisja Turystyki Górskiej zaprasza
04.10.08 r. Beskid Średni – Zawadka, Kotoń, Pcim. Cena: 2� zł, 25 zł, 28 zł, 

�0 zł (do �0 września)
18.10.08 r. Beskid Śląski – Stary Groń. Cena: 25 zł, 28 zł, �0 zł, �2 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
18.10.08 r. Pustynia Błędowska. Cena: 18 zł, 20 zł, 22 zł, 25 zł (do 10 października)

komisja krajoznawcza zaprasza
23.10.08 r. wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na musical „Jekyll & 

Hyde”. Cena: 20 zł, �5 zł, 40 zł, 45 zł (do 14 października)
25-26.10.08 r. Zamek Książ, Szczawno Zdrój,  Zamek Grodno, Wałbrzych, Świdnica, Pałac 

w Krzyżowej. Cena: 150 zł, 170 zł, 190 zł, 220 zł, (wpłata do 6 października)

1449/D/08

1445/D/08

Serdeczne podziękowania  rodzinie, 
sąsiadom, znajomym za słowa otuchy, 

złożone wieńce i kwiaty oraz udział  
w ostatniej drodze 

śp. Kazimierza Siedlińskiego 

składają: żona oraz syn z rodziną. 

18 września
Na ul. Pocztowej złodziej 
kieszonkowy z kieszeni 
kurtki 24-letniej miesz-
kanki Jaworzna skradł 
telefon komórkowy  
o wartości 800 złotych.

22 września
Około godziny 11.50 nie-
znany sprawca używając 
siły fizycznej wyważył 
rygiel zamka drzwi wej-
ściowych domu przy ul. 
Grunwaldzkiej, a następ-
nie, po wejściu do środka 
został spłoszony przez 
78-letnią lokatorkę. Stra-
ty, w kwocie 50 złotych, 
wynikają z uszkodzenia 
drzwi.

23 września
W okresie pomiędzy 18 a 23 
września, z altanki dział-
kowej w Osiedlu Stałym, 
został skradziony sprzęt 
gospodarczy. Ogólna suma 
strat - 1.600 złotych. 

Patrol Pogotowia Policji 
997, o godz. 22.25, w dziel-
nicy Pieczyska, podczas 
interwencji domowej, 
zatrzymał 33-letniego męż-
czyznę, który uderzył swoja 
żonę w twarz, w wyniku 
czego doznała obrażeń oka 
oraz potłuczenia twarzy. 
W trakcie prowadzonej 
interwencji ustalono, że 
mąż znęca się psychicznie i 
fizycznie nad swoją żoną.

24 września
Ciężkowice - w nocy  
z 23 na 24 września zło-
dziej dokonał włamania 
do budowanego domu 
jednorodzinnego, skąd 
skradł ok. 80 metrów 
przewodu instalacji 
elektrycznej oraz dwie 
kamery przemysłowe,  
o łącznej wartości 4.000 
zł. efekcie natychmiast 
podjętych czynności 
ustalono, że sprawcy 
czynu to dwaj mieszkań-
cy Jaworzna, w wieku  
19 i 20 lat. Osoby te zo-
stały zatrzymane  
i trafiły do policyjnego 
aresztu. Skradzione 
rzeczy odzyskano.

26 września
Około 13.30 mieszkaniec 
Jaworzna zgłosił, że  
w dawnym kamienio-
łomie przy ulicy Sobie-
skiego odkrył zwłoki 
mężczyzny. Policjanci 
po przybyciu na miejsce 
ustalili, że jest to 19-let-
ni jaworznianin. 

28 września
Policjanci drogówki,  
o godzinie 22.10, na ul. 
Grunwaldzkiej, w rejonie 
skrzyżowania z ul. Szcza-
kowską, zatrzymali do 
kontroli samochód oso-
bowy marki „Ford Focus”, 
którym w stanie nietrzeź-
wym kierował 25-letni 

mieszkaniec Gliwic. Wynik 
badania na zawartość 
alkoholu w wydychanym 
powietrzu to 1,9 promila.

29 września
W jednym z lokali w 
Osiedlu Stałym złodziej 
okradł klientkę z torebki, 
w której znajdowały się 
dokumenty osobiste oraz 
pieniądze i telefon ko-
mórkowy. Straty – 600 zł.

Osiedle Stałe – w nocy  
 29 na 30 września zło-
dziej dokonał włamania 
do sklepu ogólnospożyw-
czego, z którego skradł  
6 kartonów papierosów  
o wartości 600 zł.

Podziękowanie
Joanna i Sławomir Łaźnia wraz z Rodzicami pragną 

bardzo gorąco podziękować Panu Jackowi Nowakowi
 „Kompleksowa obsługa wesel” za wspaniałe i profesjonalne 

zorganizowanie przyjęcia weselnego dnia 20.09.2008 r. 
w Myślachowicach oraz Zespołowi muzycznemu „WAM” 

za wspaniałą oprawę muzyczną naszego wesela.

1443/D/08

dw/D/08

Wyrazy szczerego współczucia  

Rodzinie zmarłego 

śp. Czesława Kempińskiego 

składa Mirosława i Józef Matysikowie
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Miasto Jaworzno Nasze sprawy

Z konferencji prasowej prezydenta

Konferencję prasową prowadził prezydent Paweł Silbert

Czwartkowa sesja Rady 
Miejskiej tym razem 
odbyła się w Agencji 
Rozwoju Lokalnego. 
Spowodowane to było 
pracami remontowymi 
w sali obrad UM. Radni 
zebrali się o godzinie 9.00, 
zasiedli w nowej sali na 
nowych miejscach. Radni 
WDJ w pierwszym rzędzie, 
a JMM zaraz za nimi. 

Plan sesji obejmował 19 punktów, 
z którymi radni uporali się w cztery 
godziny.

Spółki miejskie
Przedstawiono radnym sprawoz-

dania z działalności spółek za rok 
2007, w których udziałowcem lub 
akcjonariuszem jest gmina. W tym 
punkcie radny  Kaczmarczyk (WDJ) 
pytał o zadłużenie PKM-u i efekty 
wprowadzenia karty miejskiej, a Guja 
pytał o odpowiedzialnych za startę 
w MPGK-u.

Prezes PKM-u, Zbigniew Nosal 
w odpowiedzi użył jasnych i wcześniej 
już przytaczanych argumentów na te-
mat stawki wozokilometrów i stale ro-
snących kosztów paliw. Zapowiedział 
że pojawiają się możliwości prawne, 
aby starą umowę z miastem rozwią-
zać w najbliższym czasie. To jednak 
będzie wiązało się z zwiększeniem 
kosztów jakie będzie ponosić gmina. 
Do tego na rynku może pojawić się 
inny podmiot, które będzie realizował 
dotychczasowe zadania PKM-u co 
jednak jest na dzień dzisiejszy mało 
prawdopodobne.

Wyjaśnień odnośnie karty miej-
skiej udzielił kierownik z organi-
zacji i kontroli przewozów PKM-u 
– Przemysław Sowa. Wzrost liczby 
sprzedanych biletów, liczony między 
czerwcem 2007 a czerwcem br. wy-
nosi 6% miesięcznie czyli sprzedaż 
rośnie o 1%. Dziennie odnotowuje 

się 5000 skasowań. Są to wyniki za-
dowalające i tendencja, którą możemy 
zaobserwować daje powody twierdzić, 
że pomysł z Elektroniczną Portmo-
netką jest dobry i znajduje swoich 
zwolenników. 

OSP w Jaworznie
Sprawozdanie z dzia ła lności 

Ochotniczych Straży Pożarnych za 
okres 1.01 – 31.08 br. zostało przyjęte 
bezdyskusyjnie. Głos zabrał jedynie 
Edward Baran, który dziękował za 
„opiekę” miasta nas Ochotniczymi 
Strażami Pożarnymi.

Niska emisja 
podzieliła radnych

Pod głosowanie poddano uchwa-
łę w sprawie przyjęcia „Programu 
ograniczenia niskiej emisji na terenie 
miasta na lata 2009-2012”. Jest to kon-
tynuacja działań proekologicznych na 
terenie naszego miasta. Do tej pory 
z dopłat do ekologicznego ogrzewania 
skorzystało wiele osób montujących 
sobie nowe ekologiczne kotły central-
nego ogrzewania. Na kolejne lata rów-
nież zabezpieczono na ten cel środki. 
Tu jednak wkradł się mały zapis, który 
został zauważony przez radnego Wie-
sława Więckowskiego. Mianowicie 
dopłata dla mieszkańców Jaworzna 
to 23% poniesionych kosztów, a dla 
mieszkańców Jaworzna którzy miesz-
kają w rynku to aż 73%. Powstały więc 
pytania. Czy mieszkańcy rynku są 
uprzywilejowani? Jaki dokument jest 
potrzebny, aby zostać do mieszkańca 
rynku zakwalifikowanym? Czy wy-
starczy jedynie adres? Co z mieszkań-
cami, którzy mieszkają w sąsiedztwie? 
Więckowski zaznaczył, że nie ma po-
wodów aby forować wybrana grupę 
osób i wszystkich należy potraktować 
jednakowo. Poddał wniosek  o wykre-
ślenie wyższej ulgi. 

– Nie można tworzyć podziałów, 
wszyscy muszą zostać potraktowani 
równo – mówił Więckowski.

Szymański dodał, że ulga ma sens 
jedynie w przypadku kiedy rynek zo-
stanie opisany bardziej szczegółowo, 
tzn. objęty ulgą będzie cały rejon a nie 
adresy z nazwą Rynek. Przeciw temu 
wnioskowi głosował Wacław Chudzi-

kiewicz i Janusz Guja, kilku radnych 
wstrzymało się od głosu. 

WPI – zmiany
Uchwała zmieniająca Wieloletni 

Plan Inwestycyjny na lata 2008-2011 
obudziła do dyskusji radną Milner 
i radnego Guję. Na temat zmian 
w WPI odpowiedział naczelnik Ciem-
niewski, który wyjaśnił dlaczego nie-
które środki są przesunięte pomiędzy 
zadaniami i że tak naprawdę to nic się 
nie zmienia, oprócz uporządkowania 
formalności. Zaznaczył również, 
że forma wieloletniego planu inwe-
stycyjnego w przyszłości przestanie 
obowiązywać i w jej miejsce pojawi się 
inny sposób planowania wydatków. 

Skargi
Radni odrzucili skargi które były 

złożone na prezydenta miasta oraz 
na dyrektora MZDIM. Nikt w tych 
punktach nie zabierał głosu.

Interpelacje
Milner – pytała w sprawie ul. Bożka, 

gdzie mieszkańcy nie wiedzą co dalej 
z remontem ich ulicy. Prosiła o wpisanie 
do budżetu na następny rok remontu 
ulicy Starzyńskiego oraz dokończenie 
remontu chodnika na Wiosny Ludów. 

Kaczmarek – wyraził zadowolenie 
z prac, które zostały wykonane na Do-
brej i prosi o ich kontynuację.

Zuber – humorystycznie prosiła, 
o zajęcie się spadającymi na samo-
chody gruszkami na parkingu za 
biblioteką, oraz zainteresowała się 
projektem zajęć pozalekcyjnych dla 
nauczycieli.

Chudzikiewicz – po raz kolejny 
interpelował w sprawie sali gimna-
stycznej przy szkole SP19 na Jezior-
kach. Sugerował, aby wybudować tam 
salę przystosowaną do gry w tenisa 
i aby do tego celu wykorzystać środki 
unijne, które wg niego są na takie cele 
dostępne. 

Węglarz – poinformował, o pro-
blemie z ciężarowymi samochodami 
zaparkowanymi w rejonie kopalni. 
Blokują one już większość dojazdo-
wych ulic, niszcząc je oraz ich od-
wodnienia. 

Fm

Wyjazdowa sesja RM

Droga Rodzino.  
Szanowni zebrani przy 
trumnie, nad grobem Pana 
Czesława Kempińskiego.

Moje pokolenie i ja sam, nie zwra-
caliśmy się do niego inaczej, jak Panie 
Profesorze. Nie wiem, czy Pan Czesław 
miał ten tytuł, czy nie, ale wiem, że był 
wielkim człowiekiem.

Poznałem Pana Czesława w 1964 r., 
jako uczeń Zasadniczej Szkoły Gór-
niczej w Jaworznie, gdzie był nauczy-
cielem i wychowawcą. Poznałem Go 
jako człowieka o ogromnym doświad-
czeniu życiowym, o wielkiej wiedzy, 
o rozlicznych zainteresowaniach, 
a przy tym skromnego, spokojnego ale 
i bardzo stanowczego. Umiał w tam-
tych czasach i przez całe życie bronić 
swoich poglądów i przekonań, a przede 
wszystkim, swojej wiary. Takim  
go zapamiętałem.

Jako wychowawca przekazywał 
nam najwyższe wartości. Uczył nas 
być odpowiedzialnymi za nasze 
postępowanie w domu, w rodzinie 
i w pracy. Uczył wiary i patriotyzmu. 
Pielęgnował talenty młodzieży. Na-

Pożegnanie Profesora Czesława Kempińskiego

wet w dorosłym życiu swoich wy-
chowanków, a były ich setki, służył 
radą i podpowiadał jak rozwiązywać 
trudne problemy.

Do późnej starości, będąc już na 
emeryturze, prowadził w kopalnia-
nym Domu Kultury kółka plastyczne, 
a szczególnie malarskie. Sam namalował 
i pozostawił w naszych domach, biurach 
i urzędach niezliczoną ilość akwarel 
przedstawiających nasze przydrożne 
krzyże i kapliczki. Nawet te już nie istnie-
jące, posiłkując się przy ich malowaniu 
starymi opisami i fotografiami.

Swój talent historyka objawił opra-
cowaniem początków dziejów Jaworz-
na i czasów późniejszych oraz opraco-
waniem etymologii nazw jaworznic-
kich dzielnic, przysiółków i różnych 
innych miejsc funkcjonujących w na-
zewnictwie naszego miasta.

Kiedy w 1991 r. reaktywowało się 
Katolickie Stowarzyszenie „Przyjaźń Ja-
worznicka”, został jednym z pierwszych 
jego członków. Rada Miejska w Jaworz-
nie w dowód wielkiego uznania, swoją 
uchwałą, przyznała Panu Czesławowi 
Kempińskiemu tytuł i godność „Za-
służony dla Miasta Jaworzna”.

Dziś od nas odchodzi, pozostawia 
pustkę w rodzinie i w mieście. Od-
chodzi symbolicznie w „Roku Paw-
łowym”, który też był nauczycielem 
i wychowawcą.

Panie Profesorze Czesławie, po-
zwolę sobie, parafrazując słowa św. 
Pawła Apostoła powiedzieć, że w do-
brych zawodach wystąpiłeś, bieg ukoń-
czyłeś, wiarę ustrzegłeś. Na ostatek 
odłożył dla Ciebie Bóg Miłosierny 
wieniec sprawiedliwości, Wierzę, że 
obdarzy Cię szczęściem wiecznym. 
Spoczywaj w pokoju.

EdWard Baran, uczEń proFEsora

Postępowanie w sprawie 
ustalenia lokalizacji 
przebiegu drogi krajowej  
nr 79 w Byczynie prowadzi 
w tym momencie wojewoda 
śląski. Wszyscy mieszkańcy 
Byczyny, którzy chcą mieć 
wpływ na decyzję, powinni 
zgłaszać swoje uwagi.

Czas na wnioski  
do 5 października

Przebudowa drogi k rajowej  
nr 79 w Byczynie wzbudziła wiele 
kontrowersji wśród mieszkańców tej 
dzielnicy. Urząd zaproponował kilka 
wariantów przebiegu nowego śladu 
drogi. Na pierwszy plan wysuwana 
była od początku propozycja popro-
wadzenia drogi na estakadzie o dłu-
gości 160 metrów, która łączyłaby 
dwa brzegi doliny Byczynki. Punk-

tem wyjścia do planu przebudowy 
drogi było studium komunikacyjne, 
opracowane w 2003 roku, według 
którego skrzyżowanie w centrum By-
czyny jest jednym z najniebezpiecz-
niejszych miejsc na jaworznickich 
drogach. Mieszkańcy zaproponowali 
swój własny wariant przebiegu drogi. 
Według niego, omijałaby ona dziel-
nicę szerokim łukiem.

Postępowanie, mimo zmiany prze-
pisów, prowadzone jest według starej 
procedury. – Mimo tego, że nowe prawo 
daje możliwość taką, żeby pominąć głos 
mieszkańców w tej sprawie, pozwoliłem 
sobie zaproponować, aby rozpatrywać 
ten przypadek według starego prawa 
i efektem tego jest to, że wojewoda śląski 
będzie arbitrem w tej sprawie i orga-
nem, który wydaje decyzję – wyjaśnił 
prezydent Paweł Silbert.

Postępowanie już jest w toku 
i jeszcze tylko do 5 października 
można zapoznawać się z dokumen-
tami oraz zgłaszać swoje uwagi 
i wnioski. Akta sprawy znajdują się 
w Wydziale Infrastruktury Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, w Katowi-
cach, przy ulicy Jagiellońskiej 25, 
pokój numer 529.

Prezydent zapytany o możliwość 
odejścia od koncepcji budowy esta-
kady i budowy wariantu zapropono-
wanego przez mieszkańców odpo-
wiedział, że nie ma takiej możliwości. 
– Wydaje mi się, że małe, ponieważ 
postępowanie jest już mocno zaawan-

sowane. Jeżeli mowa o możliwości 
wniesienia uwag i zastrzeżeń, to albo 
odnoszących się w ogóle do tego, żeby 
tego nie robić, albo ewentualnie do 
jakichś niewielkich korekt. Sprawa 
przypominam ma już dość bogatą 
historię, były rozpatrywane różne 
warianty, w tym zaproponowany 
przez mieszkańców, który właściwie 
omijał Byczynę. Wojewoda go zupełnie 
nie zaakceptował i myślę, że powrotu 
do takiej koncepcji już chyba nie ma 
– powiedział Paweł Silbert.

Prezydent zaznaczył również, że 
ta inwestycja drogowa będzie bardzo 
kosztowna i wcale nie jest pewne, 
że będzie w ogóle realizowana. Po 
pierwsze muszą zostać zebrane 
wszystkie potrzebne dokumenty, 
przeprowadzone postępowania 
administracyjne, prace projektowe 
i związane z uzyskaniem pozwoleń 
na budowę i trzeba pomyśleć także 
o sfinansowaniu tego przedsięwzię-
cia. – Budowa takiej 160-metrowej 
estakady, to jest zadanie bardzo kosz-

towne. Dlatego, jeżeli nie udałoby się 
nam pozyskać środków zewnętrznych, 
na przykład takich na przebudowę 
i budowę nowych dróg krajowych, ra-
czej nie można liczyć na to, że zrobimy 
to za pieniądze gminy w stu procen-
tach – wyjaśnił prezydent.

Jedno jest pewne, nowa droga 
w Byczynie może powstać dopiero 
za kilka lat.

Strażnicy się szkolą
Strażnicy miejscy przechodzą 

kolejny etap szkolenia z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy. Do tej 
pory szkolili się w zakresie ratow-
nictwa drogowego i zabezpieczaniu 
imprez masowych. Niejednokrotnie 
funkcjonariusze straży, czy policji 
są pierwszymi osobami, które przy-
jeżdżają na miejsce wypadku dro-
gowego, jeszcze przed przyjazdem 
pogotowia ratunkowego.

Najbliższe szkolenie strażników bę-
dzie dotyczyć, oprócz udzielania pierw-
szej pomocy i czynności ratujących 
życie, także prowadzenia akcji gaszenia 
pożaru i zabezpieczenia miejsca wy-
padku. W ćwiczeniu, zorganizowanym 
w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej 
na Długoszynie, wezmą udział straż-
nicy miejscy z Jaworzna i Mysłowic, 
policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego 
w Jaworznie oraz strażacy. Szkolenie 
prowadzone będzie przez specjalistów 
z Automobilklubu Mysłowickiego.

p.jamroz

Ważna informacja dla 
mieszkańców Byczyny
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Miasto Jaworzno
Reklama

na podstawie art. 39 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.) 
zarządzenia Nr WS/0151/345/07 Prezydenta 
Miasta Jaworzna z dnia 15 listopada 2007 r.  
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 
działek gminnych nr 3833/507  
o pow. 13.449 m², 3833/509 o pow. 58.971 m²  
i 3833/518 o pow. 90.764 m² położonych  
w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna

zaprasza

do rokowań na nabycie od Gminy Miasta Jaworzna 
niezabudowanej działki nr 3833/518 o pow. 90.764 m² 
w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Jaworzna, położonej w rejonie ul. dąb 
w Jaworznie.
Opisana działka objęta jest księgą wieczystą  
Nr �0902 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworz-
nie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na 
sprzedaż na własność niezabudowanej działki  
nr �8��/518 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna, prze-
prowadzony 25 marca 2008 r. w Urzędzie Miejskim  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka ��, zakończył się wyni-
kiem negatywnym - brak ofert.
Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż 
na własność niezabudowanej działki nr �8��/518  
w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna, przeprowadzony 
� lipca 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie,  
ul. Grunwaldzka ��, zakończył się wynikiem negatyw-
nym - brak ofert.
Cena wywoławcza działki - 7.697.695,00 zł (słownie 
złotych: siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt 
siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć 00/100) 
netto.
Do ceny części działki położonej w strefie oznaczonej  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego symbolem 4PU i ul. Wygoda/Dąb doliczony 
zostanie podatek VAT w wys. 22%.
Działka nr �8��/518 o pow. 90.764 m² w obr. geod. 
Jeleń m. Jaworzna, położona jest w rejonie ul. Dąb. 
Charakteryzuje się nieregularnym kształtem zbliżonym 
do prostokąta o płaskiej powierzchni terenu. Działka nie 
jest zabudowana i nie jest ogrodzona. 
Na działce występuje drzewostan. 
Działka posiada użytki PsV – pow. 50.644 m²,  
W-PsV – pow. 1.104 m², Lz-PsV – pow. 8.968 m²  
i LsIV – pow. �0.048 m². Na części działki (pow. około  
��.800 m²) występują gleby pochodzenia organicznego  
i inwestor w przypadku wyłączenia ich z produkcji 
na podstawie uzyskanego zezwolenia, poniesie koszty 
z tym związane.
Występujący na działce drzewostan podlega ochro-
nie i inwestor, który uzyska zezwolenie na usunięcie 
drzew bezwzględnie kolidujących z planowaną 
zabudową nieruchomości poniesie koszty z tym 
związane. Zgodnie z art. 8� ust. 1 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody  
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) usunięcie drzew  
z terenu nieruchomości może nastąpić po uzy-
skaniu zezwolenia wydanego przez Prezydenta 
Miasta, na wniosek posiadacza nieruchomości. 
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właści-
cielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właści-
ciela. W celu uzyskania zezwolenia na usunięcie 
drzew / krzewów, starszych niż 5 lat i nie będących 
owocowymi, posiadacz nieruchomości powinien 
złożyć skuteczny wniosek. Zgodnie z art. 8� ust. 4 
cyt. ustawy, wniosek o wydanie zezwolenia powi-
nien zawierać dane: nazwę i siedzibę posiadacza  
i właściciela nieruchomości, tytuł prawny władania 
nieruchomością, nazwę gatunków drzew, obwody 
pni drzew mierzone na wysokości 1�0 cm, przezna-
czenie terenu, na którym drzewa rosną, przyczynę  
i termin zamierzonego usunięcia drzew. W przypad-
ku krzewów podaje się powierzchnię porośniętą 
w m². Na tym etapie nie jest możliwe wyliczenie 
opłaty za usunięcie drzew / krzewów, ponieważ 
nie została wykonana inwentaryzacja zieleni, która 
jest niezbędna do jej wyliczenia. Opłatę za usu-
nięcie drzew ustala się na podstawie gatunków  
i obwodów pni drzew mierzonych na wysokości  
1�0 cm i wg stawek i współczynników obowiązują-
cych w dniu wydania zezwolenia.
Źródłem informacji o rodzaju gleb i ich pochodzeniu 
są mapy glebowo-rolnicze. Wyłączenie z produkcji 
gleb pochodzenia organicznego wymaga uzyska-
nia przez inwestora stosownej decyzji, wydanej  
w oparciu o przepisy ustawy z dnia � lutego 1995 r.  
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 1995 r. nr 16, poz. 78, z późn. zm.). W decyzji 
wydanej na wniosek właściciela określane są warunki 
wyłączenia, w tym również należne opłaty.

Działka położona jest na terenie Jaworznickiego Parku 
Przemysłowego, w niewielkiej odległości od węzła 
autostrady A4. Gmina Miasta Jaworzna czyni starania 
o otwarcie węzła „Jeleń” zapewniającego wjazd pojaz-
dów na autostradę A-4 w kierunku Krakowa. W rejonie 

tym zlokalizowane są również ważne tereny inwesty-
cyjne Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej, nowe 
przedsięwzięcia inwestycyjne, dla których uruchomie-
nie węzła ma znaczenie strategiczne.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego:

 – 4PU (....)  ZL (...), ul. Wygoda/Dąb  GP (...), a około 10% 
działki znajduje się w terenie, dla którego nie ma obo-
wiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (w załączeniu załącznik graficzny). Oko-
ło 25% działki znajduje się w terenie oznaczonym sym-
bolem ZL. Zapis ZL w obowiązującym dla tego obszaru 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go oznacza tereny lasów i uniemożliwia zabudowę tego 
terenu. Zmiana w zapisie MPZP może nastąpić tylko  
w procedurze sporządzania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Wnioski o opracowanie 
lub zmianę planu poddawane są analizie podczas oce-
ny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Ocena 
taka zgodnie z art. �2 ustawy z dnia 27 marca 200� r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) musi mieć miejsce 
co najmniej raz w kadencji Rady Miejskiej.
W przypadku części działki znajdującej się na obszarze, 
dla którego brak jest obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, pozwole-
nie na budowę wydawane jest w oparciu o decyzję 
o warunkach zabudowy. Jeżeli inwestor wystąpi  
z zabudową zlokalizowaną w całości na obszarze pla-
nu, wydanie decyzji na część niezabudowaną (poza 
planem ) nie będzie konieczne. Jeżeli przedstawiony 
projekt będzie przewidywał zabudowanie również 
części działki poza planem, koniecznym będzie po 
złożeniu projektu budowlanego zawieszenie postę-
powania i wydanie decyzji o warunkach zabudowy  
i na jej podstawie (plus ustalenia planu) wydanie  
pozwolenia na budowę. 

Szczegółowe informacje w przedmiocie dopusz-
czalnego sposobu zagospodarowania przedmioto-
wej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki 
i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie,  
ul. Grunwaldzka 52.

Preferowany rodzaj działalności: 
1. działalność produkcyjna;
2. produkcyjno-usługowa, w szczególności centra 

produkcyjne i technologiczne o zróżnicowanych 
profilach działalności; 

�. centra usług: księgowych, biurowych, obliczenio-
wych, projektowych, informatycznych itp.

Niepreferowany rodzaj działalności: 
1. działalność magazynowo-składowa; 
2. uciążliwa dla środowiska; 
�. działalność trudno akceptowalna społecznie;
4. działalność wymagająca utworzenia specjalnych 

stref ochronnych.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
1. wykonanie i oddanie do użytkowania obiektów  

o łącznej powierzchni użytkowej stanowią-
cej 100% powierzchni użytkowej określonej  
w ofercie, w terminie do 6 lat od daty nabycia, po-
twierdzone decyzją pozwalającą na użytkowanie 
obiektu.

Gmina Miasta Jaworzna zastrzega sobie prawo 
odkupu nieruchomości w ciągu 5-ciu lat od daty 
upływu terminu na zagospodarowanie nierucho-
mości, w przypadku niewywiązania się Nabywcy, 
z przyczyn leżących po jego stronie, z obowiąz-
ków w zakresie zabudowy nabytej nieruchomości  
w określonym w rokowaniach terminie. Odkup nie-
ruchomości nastąpi na warunkach określonych w art. 
59� i 594 KC. Prawo odkupu na rzecz Gminy Miasta 
Jaworzna ujawnione zostanie w księdze wieczystej 

prowadzonej dla nieruchomości.
Budowa i przebudowa drogi publicznej spowodowana 
inwestycją należy do Inwestora przedsięwzięcia zgod-
nie z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. 
zm.). Warunki budowy i przebudowy dróg publicznych 
będą uzgadniane z nabywcą nieruchomości.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnieją-
cym. Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia 
znaków granicznych. Ewentualne wznowienie znaków 
granicznych nastąpić może na wniosek i koszt nabywcy 
nieruchomości.

Warunki przystąpienia do rokowań:
1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć 

w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania 
- działka nr �8��/518 obr. geod. Jeleń”, uniemoż-
liwiającej identyfikację Oferenta, w Kancelarii 
w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie,  
ul. Grunwaldzka ��, w terminie  do 25 listopada  
2008 r. do godz. 15.00.

2. Wpłacenie zaliczki w pieniądzu, w wysokości 
�85.000,00 zł (słownie złotych: trzysta osiemdzie-
siąt pięć tysięcy 00/100), którą należy wpłacić  
w terminie do  25 listopada 2008 r. w kasie Urzę-
du Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 
�� (parter, pok. 25) do godziny 1500 lub przele-
wem do  2008 r. na rachunek Urzędu Miejskiego  
w Jaworznie, prowadzony w ING Bank Śląski 
S.A., NRB 40105011421000002�09987945. SUMY 
DEPOZYTOWE z dopiskiem „Rokowania – dział-
ka nr �8��/518 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna”.  
Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania 
rachunku bankowego urzędu.

Zgłoszenie musi zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres uczestnika rokowań  

w przypadku osób fizycznych, nazwę i siedzibę 
uczestnika rokowań – w przypadku innych podmio-
tów, numer NIP, wyciąg z właściwego dla danego 
podmiotu rejestru. Aktualność wypisu z rejestru 
winna być potwierdzona przez sąd lub inny organ 
prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż  
� miesiące poprzedzające datę rokowań.

2. Zgodę organów statutowych na nabycie nierucho-
mości objętej rokowaniami.

�. Datę sporządzenia zgłoszenia.
4. Informację o planowanym sposobie wykorzysta-

nia nieruchomości wraz z powierzchnią użytkową  
planowanych do wykonania budynków. 

5. Kopię dowodu wpłaty zaliczki.
6. Oświadczenie, że uczestnik rokowań zapoznał się  

z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki 
bez zastrzeżeń.

7. Oświadczenie o planowanym terminie zagospoda-
rowania nieruchomości, z zastrzeżeniem, że i odda-
nie do użytkowania obiektów o łącznej powierzchni 
użytkowej stanowiącej 100% powierzchni użytkowej 
określonej w zgłoszeniu, potwierdzone decyzją 
pozwalającą na użytkowanie obiektu, nastąpi  
w terminie do 6 lat od daty nabycia. 

8. Proponowaną cenę nabycia działki.
9. Oświadczenie uczestnika rokowań zawierają-

ce zobowiązanie, że w razie niewywiązania się  
z przyczyn leżących  po jego stronie, z obowiąz-
ków w zakresie zabudowy w terminie opisanym  
w pkt. 7 zapłaci Gminie Miasta Jaworzna kary umow-
ne w wysokości:

a. - niewywiązanie się z  terminu – �0% ceny nabycia 
nieruchomości

b. - 20% ceny nabycia nieruchomości za każ-
dy następny rok przekroczenia terminu wraz  
z oświadczeniem, że co do obowiązku zapłaty 
kar podda się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 
pkt 5 KPC oraz że Gmina Miasta Jaworzna będzie 
mogła prowadzić egzekucje na podstawie aktu 
notarialnego, w razie niewywiązania się przez 
Niego z tych obowiązków i wystąpić o nada-
nie klauzuli wykonalności do dnia �0 czerwca 

2019 r. Ponadto uczestnik rokowań przedstawi  
w zgłoszeniu proponowaną przez siebie formę 
zabezpieczenia uregulowania należności, gdyby 
kara stała się wymagalna.

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie 
poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki 
kaucyjnej w kwocie równej 20% ceny sprzedaży nie-
ruchomości.
10. Oświadczenie uczestnika rokowań o zapoznaniu 

się z zastrzeżeniem przez Gminę prawa odkupu 
nieruchomości w ciągu 5-ciu lat od daty upływu 
terminu  na zagospodarowanie nieruchomości, 
w przypadku niewywiązania się, z przyczyn leżą-
cych po jego stronie, z obowiązków w zakresie 
zabudowy nabytej nieruchomości w określonym 
w zgłoszeniu terminie, na warunkach określonych 
w art. 59� i 594 KC.

Zgłoszenie niekompletne zostanie odrzucone.

kryteria wyboru zgłoszenia:
1. Oferowana cena nabycia,
2. Planowana powierzchnia użytkowa budynków;
�. Przewidywana działalność na nabytej nieruchomo-

ści.

O wyborze Nabywcy decydować będzie liczba uzy-
skanych w rokowaniach punktów, która maksymalnie 
wynosi 100 punktów, w tym:
1. Maksymalna liczna punktów za ofertę cenową  

– 60 punktów,
2. Maksymalna liczba punktów za powierzchnię użyt-

kową budynków – �0 punktów,
�. Maksymalna liczba punktów za przewidywaną dzia-

łalność na nabytej nieruchomości – 10 punktów.

Zgłoszenie i wszystkie oświadczenia załączone 
do niego winny być podpisane przez uczestnika 
rokowań lub osoby przez niego upoważnione.  
W przypadku reprezentowania uczestnika rokowań 
przez Pełnomocnika, do zgłoszenia należy dołączyć 
pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu nota-
rialnego.
Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło 
tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone 
w ogłoszeniu o rokowaniach.
Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo 
zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed 
upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, 
unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem 
negatywnym.
Zaliczka wniesiona w pieniądzu przez uczestnika, który 
rokowania wygra, zaliczona zostanie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości.
Zaliczka ulega przepadkowi w przypadku gdy 
uczestnik, który rokowania 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 rokowaniach, pod-
lega 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.
O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
nabywca nieruchomości powiadomiony zostanie 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnię-
cia rokowań. W przypadku jeżeli osoba ustalona 
jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu  
i w terminie podanym w zawiadomieniu, przystą-
pi, ale jej nie podpisze lub nie dokona wpłaty ceny 
nieruchomości do dnia zawarcia umowy, Prezydent 
Miasta Jaworzna może odstąpić od zawarcia umowy,  
a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. 

Ustna część rokowań odbędzie się w dniu 2 grudnia  
2008 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży gruntu  
z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumie-
niu ustawy o nabywaniu nieruchomości 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 nieruchomości przez cudzoziem-
ców (tekst jednolity: Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758  
z późn. zm.).
Prezydent Miasta Jaworzna ma prawo zamknięcia roko-
wań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań rów-
norzędnych propozycji komisja może zorganizować 
dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

Szczegółowe informacje dot. rokowań uzyskać moż-
na w Wydziale Skarbu Urzędu Miejskiego w Jaworz-
nie, ul. Grunwaldzka 52 (pok. 22, tel. 0�2 618 16 �6,  
fax. 0�2 618 15 68), w godzinach pracy urzędu.

Jaworzno, wrzesień 2008 r.

PReZYdeNT MIASTA JAWORZNA

1460/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

1435/d/08

Nagrobki importowane 
ul. Martyniaków 8 

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

1367/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

1365/d/08

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

1356/d/08

www.tynkowanie.com.pl

www.wylewkimaszynowe.com
DECOR. Tel. 0 504 813 359, 753 28 22

1362/d/08

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

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

1359/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 

1358/d/08

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

1436/d/08

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

Tel. 0 501 722 754; (032) 622 72 12
1434/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”
1368/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
1372/d/08

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.
Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305
1364/d/08
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1357/d/08

AGD – SERWIS
GWARANCJA
12 MIESIĘCY

Tel. 0 666 126 999, 0 509 924 240, 752 92 85
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 1284/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.

1433/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

1375/d/08

1360/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

1355/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

1371/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

1373/d/08

1369/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

1354/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

1374/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

1370/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
1361/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

1366/d/08

1363/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

1448/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

1337/d/08

Usługi remontowo – budowlane 
remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,  

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

1431/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

ogłoszenie własne

Przegrywanie taśm VHS i magnetofonowych 
na płyty DVD/CD

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 JaworznoDla koneserów

BliZej prawa

Z szafy prokuratora

1098/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

Bez prawa łaski

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

Pszczeli raj

„W stosunku do mojego dłużni-
ka prowadzone jest postępowanie 
egzekucyjne. Komornik ściga tego 
człowieka od kilku miesięcy. Ja 
skierowałam wniosek o wszczęcie 
egzekucji w ten sposób, że zawnio-
skowałam o zajęcie jego świadczeń, 
tzn. wynagrodzenia za pracę. Teraz 
dowiedziałam się, że ten człowiek 
jest niewypłacalny, ale jednocześnie 
przez ten cały okres był właścicie-
lem nieruchomości. Pomimo tego 
komornik nie skierował egzekucji na 
nieruchomość. Czy wobec tego mogę 
skarżyć komornika o bezczynność, 
czy nieudolność?”

Niestety nie. Komornik sądowy 
wykonuje bowiem swoje obowiązki 
egzekucyjne na podstawie tytułu 
wykonawczego, lecz również na 
podstawie złożonego przez wierzy-
ciela wniosku o wszczęcie egzeku-
cji. W tym przypadku to Pani jest 
wierzycielem. Zawnioskowała Pani 
zajęcie wynagrodzenia za pracę, 
a zatem treścią wniosku nie zostały 
objęte jakiekolwiek nieruchomości. 
W tym przypadku problem tkwi 
w tym, ażeby właściwie sformułować 
wniosek. Komornik bowiem nie był 

uprawniony do działania ponad to, 
co zostało wskazane we wniosku. 
Dlatego zawsze należy określać zakres 
egzekucji: „Ze świadczenia za pracę, 
świadczeń emerytalno – rentowych, 
z ruchomości, nieruchomości, kont 
bankowych, wierzytelności, etc. etc. 
W tym przypadku może Pani jesz-
cze uzupełnić wniosek egzekucyjny 
i wskazać to, że domaga się Pani 
wszczęcia egzekucji również z nieru-
chomości, którą Pani wskaże. Jeżeli 
rzeczywiście dłużnik jest jej właści-
cielem, albo współwłaścicielem, to 
wówczas wartość tej nieruchomości 
może zostać spieniężona, a gdyby to 
nie było możliwe ze względu np. na 
brak chętnych do zakupu – może Pani 
zostać przyznane prawo własności 
albo współwłasności na Pani korzyść. 

Natomiast tzw. „wniosek o wszczę-
cie egzekucji” razem tzw. „tytułem 
wykonawczym” – są podstawą wsz-
częcia jakichkolwiek działań przez 
komornika. W tym przypadku Pani 
jakby sama pozbawiła się możliwo-
ści uzyskania wierzytelności, czyli 
sumy dłużnej, z nieruchomości. 
A zatem skarga na działania, albo 
na bezczynność komornika byłaby 
bezprzedmiotowa i bezskuteczna. 
Proponuję zatem złożenie wniosku 
uzupełniającego (to nic nie kosztu-
je). Na wniosek – podczas trwania 
postępowania egzekucyjnego – mo-
żemy komornikowi wskazywać wiele 
czynności, które powinien wykonać 
– w celu skuteczniejszego wyegze-
kwowania naszych wierzytelności 
(należności).

W sobotę, 27 września, odbyłem 
z grupą przyjaciół kolejną pieszą 
wyprawę. Pierwotnie jej celem miała 
być Sucha Beskidzka, ale z powodu 
małego zainteresowania zdecydo-
waliśmy się na pogranicze Jaworzna 
i Mysłowic.

Spacerkiem
Aby za bardzo nie rozwlekać tego 

fragmentu powiem krótko, przeszli-
śmy od byłego Merino ulicą Matejki 
pod Azotkę. Po przekroczeniu Wąwol-
nicy poszliśmy wzdłuż linii kolejowej 
do krawędzi lasu. Tu rozpoznaliśmy te-
reny po byłej piaskowni. Stąd udaliśmy 
się na stoki Rudnej Góry, aby zobaczyć 
byłe kamieniołomy drążone w wapie-

niach gogolińskich. Dokładniej w tym 
miejscu znajdują się warstwy poziomu 
zlepieńcowego. Po wyjściu z lasu wy-
szliśmy na szczyt. To tu niegdyś pośród 
dolomitów eksploatowano rudy żelaza, 
przewożone stąd do huty w Suchej Be-
skidzkiej. Dziś na miejscu pól rozprze-
strzeniają się czyżnie. Coraz trudniej 
rozpoznać tutaj ślady po eksploatacji. 
Liczne kopczyki kamieni mogą być 
pozostałością po czyszczeniu pól, na 
których podczas wykopów łatwiej było 
o okruchy dolomitu niż ziemniaki. Ten 

niezwykle malowniczy teren opuści-
liśmy w taki sposób, że zeszliśmy do 
Jelenia nieco na zachód od kościoła. 
Stąd dość szybko ulicą Celników prze-
szliśmy do Mysłowic, a ściślej rzecz 
biorąc do Dziewkowic Jazdu. Tu na-
szym celem był słynny kamieniołom, 
opisywany w pracy Chudzikiewicza. 
Ostatnio wspominałem tego autora, 
omawiając wykopy w rejonie ulicy 
Chełmońskiego. Kamieniołom odna-
leźliśmy tylko dlatego, że przy drodze 
stał stary piec do wypalania wapna. 
Mieszkaniec Dziećkowic, którego 
pytaliśmy o najbliższy kamieniołom, 
wskazywał miejsce bardziej odległe, 
ale my nie daliśmy się zwieść. Każdy, 
kto chciałby powtórzyć nasz wyczyn 
musi dotrzeć do ptasiego zakątka. Tu 
bowiem po prawej stronie drogi znaj-
dują się ulice Skowronków, Sikorek 

i Szpaków. W tej okolicy przechodzimy 
na lewą stronę drogi i polną drogą rów-
noległą do ulicy Długiej udajemy się na 
południe. Warto wybrać się tutaj, aby 
z nieco innej perspektywy spojrzeć na 
Jaworzno. Ba, widać stąd nawet kresy 
Chrzanowa oraz Libiąż. Z tego miejsca 
powróciliśmy do Jelenia, gdzie już po-
czekaliśmy na autobus.

Amorfa
Cała przemierzana przez nas oko-

lica to pszczeli raj. Z jednej strony 
mamy kwitnące krzewy, takie jak 
tarnina, głogi, z drugiej liczne zioła. 
Dla wzbogacenia pożytków pszczelich 
posadzono tu nawet amorfę krzewia-
stą. Tam, gdzie ona rośnie, tworzy się 

pszczeli raj. Jej zapach do tego stopnia 
wabi te pracowite owady, że ignorują 
wszelkie inny pożytki rosnące okok. 
Krzew ten pochodzi z Ameryki Pół-
nocnej, gdzie tworzy zarośla w doli-
nach rzek. W systematyce zalicza się 
go do rodziny bobowych – Fabaceae, 
dawniej zwanych Papilionaceae – mo-
tylkowate. Już w XVIII wieku trafiła 
do Europy, ale w Polsce jest obecna 
dopiero od 1806 roku. Dziś ma status 
rośliny uprawnej. Zasadniczo dorasta 
do 6 metrów wysokości, ale tak okaza-
łych krzewów jeszcze nie spotkałem. 
Liście naszej bohaterki przypominają 
nieco innego przedstawiciela f lory 
amerykańskiej robinii akacjowej, ale 
ta najczęściej jest drzewem. Krzewy 
amorfy wyróżniają się brakiem cier-
ni. Bardzo bogate w nektar kwiaty 
pachną nieprzyjemnie. Mają barwę 
fioletową. Owocami amorfy są jed-
nonasienne strąki. Z powodu bardzo 
małych wymagań glebowych bardzo 
dobrze nadaje się do rekultywacji 
piaskowni. Dobrze wzmacnia skarpy. 

Z powodu nieprzyjemnego zapachu 
jest stosowana w ogrodnictwie do 
odstraszania owadów i szkodników. 
Bohaterka tego odcinka ma bardzo 
szerokie zastosowanie i dlatego tytu-
łem zakończenia tego tekstu powiem 
krótko: „Amorfo, gdybyś ty jeszcze 
gotować umiała!”.

Pięć lat temu przed sądem zapadł 
pierwszy nieprawomocny wyrok 
skazujący na dożywocie. Od tego 
momentu skazanych na ten rodzaj 
kary ciągle przybywa. Około pięć-
dziesięciu osób już nigdy nie prze-
kroczy więziennej bramy.

Zabijali kolegów, nieznajomych, 
wspólników w interesach, ale także mat-
ki. Robili to dla pieniędzy, samochodu, 
czy... kakao! Pierwszym był Albert K. 
Bandyta nazywany „Izraelczykiem” 
zastrzelił człowieka. Na zlecenie. „Izrael-
czyk” czekał na swoją ofiarę w kawiarni. 
Lokal był pełen gości. Bandyta spokojnie 
podszedł do stolika, przy którym siedział 
Marek Z. i strzelił mu w głowę. Później 
wyszło na jaw, że się pomylił, bo zginąć 
miał Jarosław Ś., który kilka tygodni 
wcześniej porwał syna znajomego ban-
dyty. Proces zabójcy i zleceniodawcy 
zaczynał się kilka razy. Różne składy 
sędziowskie różnie bowiem oceniały do-
wody winy, ale „Izraelczyk” za każdym 
razem otrzymywał taką samą karę. Do-
żywocie. Chory na raka zmarł rok temu 
w więziennym szpitalu. – To był psycho-
pata – mówią zgodnie policjanci, którzy 
mieli do czynienia z Albertem K.

– Oskarżeni chcieli zarobić dużo, 
szybko i łatwo – mówił sędzia chwilę 
po ogłoszeniu wyroku w sprawie za-
bójstwa 29-letniego Piotra J. Sławomir 
B. i Jarosław M. usłyszeli, że są winni 
i nigdy nie wyjdą na wolność. Bandyci 
znaleźli paserów na artykuły spożyw-
cze w dużej ilości. Dlatego pojechali na 
przejście graniczne w Świecku. Chcieli 
obrabować kierowcę TIR-a. Obojętnie 
jakiego. Liczył się tylko ładunek. Zabrali 
ze sobą przerobiony karabinek sportowy. 
– Ćwiczyli, strzelając do puszek. Po to, 

aby później strzelać do ludzi – grzmiał 
w mowie końcowej prokurator. Wybór 
padł na 29-letniego Piotra J., który trans-
portował z Holandii masę kakaową. Je-
den z nich okłamał kierowcę, że też jest 
przewoźnikiem i poprosił o podwiezie-
nie do Poznania. W trakcie jazdy Piotr 
J. zatrzymał ciężarówkę, bo jego pasażer 
musiał „na stronę”. Gdy wysiedli, padł 
strzał. Wtedy do zabójcy podszedł jego 
kompan, który jechał za ciężarówką. 
Gdy przenosili ciało do lasu, zauważyli, 
że Piotr J. żyje. Bez emocji jeden z nich 
przyłożył lufę do jego głowy i jeszcze raz 
nacisnął spust. W trakcie procesu Jaro-
sław M. przyznał się do winy. Sławomir 
B. szedł „w zaparte”. Potwierdził, że 
brał udział w napadzie, ale zaprzeczał, 
aby przyczynił się do śmierci kierowcy. 
Sąd mu nie uwierzył i obu wymierzył 
taką samą karę. Za zabójstwo dokona-
ne z niskich pobudek i ze szczególnym 
okrucieństwem. – To była egzekucja 
– stwierdził sędzia.

Witold K. Kilka lat temu bandyta 
prowadził firmę budowlaną i został wy-
najęty przez 43-letniego Arkadiusza R. 
Do remontu jego domu. Poborca z tar-
gowiska nie należał do osób majętnych, 
ale Witold K. za takiego go uznał. Na-
mówił swojego pracownika, 19-letniego 
wówczas Mariusza T., do zamordowania 
mężczyzny. Umówili się w remontowa-
nym domu. Zabrali ze sobą paralizator, 
którym obezwładnili ofiarę, a później 
trzy razy wbili nóż w plecy. Ukradli 
karty kredytowe i czeki. Wypłacili 850 
złotych. Tyle warte dla nich było życie 
człowieka.

Wiesław W. i jego młodszy o trzy 
lata brat Dariusz przez kilka miesięcy 
dokonali wielu przestępstw. Także to 

najstraszliwsze. W nocy napadli na 
małżeństwo Krystyny i Ryszarda W., 
którzy uchodzili za bogatych ludzi. 
Bracia zaatakowali we śnie. Młodzi 
bandyci (mieli wówczas 21 i 18 lat) mieli 
ze sobą kuszę, pistolet, nóż i kajdanki. 
Gdy sklepikarze się bronili, bandyci 
zaczęli zadawać ciosy na oślep i bez 
litości. Krystyna i Ryszard W. zostali 
wręcz zmasakrowani. Na ciele kobie-
ty znaleziono...79 ran!!! – Wykazali 
się wręcz niebywałym okrucieństwem 
– mówił prokurator w swojej mowie 
końcowej i zażądał dla starszego z braci 
dożywocia. – On nie zasługuje, aby żyć 
w społeczeństwie – uzasadniał sędzia, 
który nie uwierzył w skruchę bandyty 
i jego łzy. 

W listopadowy wieczór 22-letni 
wówczas Robert Juszczak odwiedził 
Pawła D., który kilka razy zatrudniał go 
do rozmaitych prac. Przyszedł do jego 
domu, ale zastał jedynie jego żonę Sylwię 
i dwuletnią córeczkę Klaudię. Bandyta 
postanowił skorzystać z okazji i ukraść 
coś. Zmasakrował gospodynię i jej dziec-
ko marmurowym wałkiem, aby mu nie 
przeszkadzały. Dziewczynka zginęła, 
bo mogła rozpoznać zbrodniarza. – Już 
umiała mówić i coś mogłaby powiedzieć 
– zeznał w trakcie procesu. Stać go było 
także na akt skruchy. – Przepraszam 
ciebie Pawełku. Naprawdę jest mi przykro 
– zapewniał.

To tylko część zbrodni jakie po-
pełnili sprawcy poruszający się po 
więzieniach w rozpoznawalnych dla 
każdego pomarańczowych dreli-
chach, oznaczających przestępców 
szczególnie niebezpiecznych, wyma-
gających specjalnego nadzoru.

pItaWal

Pszczoła na amorfie

Amorfa krzewiasta

Brzezina na piaskowni
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Nasza Szkoła Modelowania 
Sylwetki i Promocji Zdrowego 
Stylu życia powstała dzięki 
zaangażowaniu zespołu 
ludzi, których pasja 
i wykształcenie medyczne 
oraz chęć przeciwstawienia 
się problemowi nadwagi 
zawarte zostały w mocnym 
postanowieniu.

Zapraszamy 
Wszystkich do 
naszej szkoły

Aby cieszyć się dobrym 
zdrowiem musimy pamiętać że:

– prawidłowy poziom cholesterolu we krwi 
powinien być niższy od wartości 200mg/dl;

– ciśnienie nie powinno przekraczać wartości 
140/90 mm hg, jeśli przekracza należy roz-
poznać nadciśnienie;

– prawidłowy poziom cukru we krwi nie powi-
nien przekraczać wartości 110 mg/dl;

– obwód pasa mierzony na wysokości pępka 
nie powinien przekraczać u kobiet 88 cm, 
a u mężczyzn 102 cm;

– co najmniej 30 minut dziennie powinno się 
przeznaczyć na ćwiczenia fizyczne: marsze, 
spacery, jazdę na rowerze, gimnastykę;

– przynajmniej raz na 3 lata należy kontrolować 
poziom cukru i cholesterolu we krwi;

– rzuć palenie, bo to największy wróg Twojego 
serca;

Szlachetne zdrowie

Dokładnie 318 pań 
skorzystało z możliwości 
przeprowadzenia 
darmowego badania 
mammograficznego 
zorganizowanego przez 
Urząd Miejski w ciągu 
minionego tygodnia.

W Jaworznie jest ogromne za-
potrzebowanie na przeprowadza-
nie badań mammograf icznych. 
Poprzednia akcja, w czasie której 
do Jaworzna przyjechał specjalny 
samochód z Instytutu Onkologii 
w Gliwicach, przeprowadzona była 
w lipcu. Wtedy z możliwości prze-
badania się skorzystało więcej osób 
niż tym razem. – Wtedy badania 
trwały do 18.00. Teraz mammobus 
musiał wcześniej kończyć badania, 
ponieważ jechał jeszcze do Rybnika 
– wyjaśniła Anna Grelowska z refe-
ratu zdrowia Urzędu Miejskiego.

318 pań przebadanych od 22 do 
26 września to i tak bardzo dobry 
wynik. Po wykonaniu badania na 
mammograf ie za insta lowany m 
w specja lnym autobusie, są one 
przewożone w formie cy frowej 
i sprawdzane przez specjalistów 
w gliwickim Instytucie. – W razie 
zauważenia podejrzanych zmian 

Najprawdopodobniej kolejne badania piersi
dla jaworznianek już w październiku br.

Mammobus 
w Jaworznie

przebadane panie są od razu infor-
mowane i zapraszane do specjalisty, 
w celu przeprowadzenia dodatko-
wych badań i ewentualnie biopsji 
– wyjaśnia Anna Grelowska.

Pozostałe panie poczekają na swo-
je wyniki do przyszłego miesiąca. Od 
27 października będą mogły je od-
bierać w Wydziale Edukacji Kultury 
i Zdrowia Urzędu Miejskiego na pod-
stawie numeru pesel. Jak powiedziała 
nam Anna Grelowska, otrzymała 
zapewnienie, że jeszcze w przyszłym 
miesiącu będzie przeprowadzona 
w Jaworznie kolejna akcja bezpłat-
nych badań mammograficznych.

p.jamróz

Szkoła Modelowania Sylwetki 
i Promocji Zdrowego Stylu Życia

43-600 Jaworzno, ul. Paderewskiego 43,  tel. 0 516 53 40 45, www.sylwetka.jaworzno.pl

Iwona Wrzesień
mgr rehabilitacji ruchowej

Gabinet masażu 
czynny codz. godz. 

17.00
43-600 Jaworzno

ul. Paderewskiego 43 
(hotel Brojan)

Zrób krok 
ku zdrowiu

Dodatek ogłoszeniowy „Co tydzień” o zdrowiu – 1 października 2008 roku

zapoznaj się z ofertą jaworznickich 
placówek zdrowia, aptek i zakładów 

usługowych, które chcą zadbać 
o Twoje zdrowie
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czytaj na str. 12

Nie zdobyli 
Krakowa

Szczaksa  
do Czeladzi

Śladami 
Boruca  
– ze zmiennym 
szczęściem

Dobrze tylko  
w II secie

Koniec dobrej 
passy

czytaj na str. 13

Grand Prix 
Jaworzna 2008 
zakończone

Spacerek Zgody

czytaj na str. 12

Jaworzniccy koszykarze z II Liceum 
Ogólnokształcącego odnieśli nieby-
wały sukces, zwyciężając w Ogólno-
polskiej Licealiadzie, która w tym roku 
odbyła się w Gorlicach. Co oznacza to 
zwycięstwo, jaką ma wagę? I miejsce 
jaworznickich koszykarzy pokazuje, 
jaki potencjał tkwi w jaworznickiej 
młodzieży, oraz świadczy o jakości 
szkolenia – zarówno w II LO jak i w 
jaworznickim MCKiS-ie, gdzie zawod-
nicy trenują na co dzień. Mamy najlep-
szych koszykarzy w Polsce! Zawodnicy, 
nauczyciele i oczywiście panowie trene-
rzy - dobra robota!

Turniej w Gorlicach rozgrywany 
w dniach od 17 do 19 września, zgro-
madził na starcie 13 drużyn z Polski 
podzielonych na 4 grupy. W zgodnej 
opinii opiekuna koszykarzy Macieja 
Czerwieńskiego i samych zawodników, 
poprzeczka w tym turnieju była zawie-
szona bardzo wysoko. – Tak, poziom 
zawodów według mnie był bardzo wysoki. 
Czołówka, te drużyny, które uplasowały 
się za nami na 2. i 3. miejscu grały na-
prawdę bardzo dobrze – powiedział nam 
członek zespołu Krzysztof Filipowski. 
Oprócz wymagających rywali kolejnym 
przeciwnikiem naszych koszykarzy 
było zmęczenie, gdyż jednego dnia 
nasi zawodnicy musieli rozegrać kilka 
spotkań, co wymagało żelaznej wręcz 
kondycji. – W grupie graliśmy 6 meczów, 

gdyż wylosowaliśmy akurat tę grupę  
z 4 zespołami. Każdy mecz trwał po 8 mi-
nut. Następny dzień przyniósł nam walkę 
w ćwierćfinale i półfinale. Ostatni dzień 
to już pojedynek finałowy – wyliczył ko-
lejny zawodnik, Michał Biały. W opinii 
mistrzów, najtrudniejszym rywalem, 
z jakim jaworznianinom przyszło się 
zmierzyć, był zespół z Inowrocławia. 
– Mecz z Inowrocławiem pierwszego 
dnia podczas rozgrywek grupowych był 
najcięższy na całych zawodach. Porów-
nując inne drużyny właśnie do Inowro-
cławia, wydaje mi się, że prezentowały 
one niższy poziom – komentuje kolejny 
champion z Gorlic, Dominik Konieczny. 
Oprócz triumfu całej drużyny, również 
indywidualne umiejętności graczy Ma-
cieja Czerwieńskiego zostały docenione. 
MVP, czyli najlepszym graczem całego 
turnieju został Daniel Goldammer, 

najlepiej rzucającym za 3 punkty okazał 
się z kolei Radosław Lemański, który za 
23 celne wykonane trójki(!) powinien 
chyba otrzymać pseudonim „automat”. 
Nagrodami w Licealiadzie nie były czeki 
na bajeczne sumy. Oprócz dresów, tablic 
do streetballa dla szkoły i drobnych upo-
minków, zawodnicy otrzymali złote me-
dale – na pamiątkę tego, że w Gorlicach 
byli najlepsi i na dobry początek, miejmy 
nadzieję, bogatej kolekcji wygrywanych 
trofeów. Jeszcze raz gratulujemy!

Zwycięski skład drużyny: Dawid 
Grochowski (kapitan), Radosław Le-
mański, Krzysztof Filipowski, Radosław 
Żelazny, Dominik Konieczny, Daniel 
Goldammer, Michał Biały, Adrian War-
choł, Mariusz Mlost, Bartosz Grotnik, 
Piotr Brożek, Wojciech Piechowicz, 
opiekun: Maciej Czerwiński.

k.rEpEć

Drużyna, która chce liczyć się 
w walce o awans do IV ligi, nie 
powinna w trywialny sposób 
tracić punktów. Zawodnicy 
Szczakowianki po nieudanych 
ostatnich trzech spotkaniach 
w końcu zdobyli komplet 
punktów, pokonując na 
własnym obiekcie Podlasiankę 
Katowice 3:1 (3:0).

Drużyna z Jaworzna przystąpiła 
do tego meczu bez kontuzjowanych 
Jarzynki i Prażmowskiego oraz pau-
zującego za kartki Bonczka. Pomimo 
braków kadrowych, spotkanie już od 
pierwszych minut zaczęło układać się 
bardzo dobrze. W 6. minucie P. Sermak 
z rzutu rożnego posłał piłkę w pole 
karne, a ta idealnie znalazła się na gło-
wie Adamusa, który wyprowadził tym 
strzałem jaworznian na prowadzenie. 
Chwilę później ponownie zakrzyczały 
trybuny przy Kościuszki, lecz niestety 
złudnie wydawało się, że po strzale Rej-
dycha piłka zmierza do siatki. Goście 
dwukrotnie groźnie kontratakowali, lecz 
ich akcje nie przynosiły upragnionego 

skutku. Co nie udało się gościom, udało 
się gospodarzom, a dokładniej Janeczce. 
Po otrzymaniu wspaniałego zagrania, 
wpadł w pole karne, mając przed sobą 
tylko bramkarza oddaje strzał prosto 
w niego, lecz piłka szczęśliwie wróci-
ła pod nogi napastnika, który minął 
jeszcze obrońcę i umieścił futbolówkę 
w siatce. Nękający bramkę gości za-
wodnicy Szczakowianki swoją trzecią 
bramkę zdobyli 5 minut przed upływem 
regulaminowego czasu gry. Wbiegający 
w pole karne P. Sermak dostrzegł na dłu-
gim słupku Rejdycha, który popisując 
się strzałem „nożycami” zdobył jedną 
z piękniejszych bramek w tej rundzie. 
Druga połowa do atrakcyjnych nie nale-
żała. Podopieczni Sermaka kontrolowali 

przebieg spotkania, groźnie kontrataku-
jąc. W tej połowie najgroźniejsze akcje 
stworzyli goście, którzy w 65. minucie 
zdobyli jedyną bramkę dla swojej dru-
żyny. W końcówce mogła paść bramka 
kontaktowa, kiedy to piłka po rzucie 
wolnym wykonywanym przez przyjezd-
nych, najpierw trafiła w jednego z za-
wodników z muru, a następnie uderzyła 
w poprzeczkę bramki Polańskiego.

Bramki: Adamus 6’, Janeczko �2’, 
Rejdych 40’.

Szczakowianka: Polański, Adamus, 
A. Sermak (Podralski),  Skrzypek, Sała-
patek, Rejdych, Biskup, Stemplewski, 
P. Sermak, Janeczko, Chojnowski. 

Najlepsi w kraju

Koszykarze II lO po wręczenie medali

W nadchodzącej kolejce jaworznicka 
Szczakowianka rozegra mecz 
wyjazdowy z drużyną CKS-u Czeladź. 
W imieniu wszystkich sympatyków 
Szczakowianki chcielibyśmy zaprosić 
państwa na to spotkanie. Cena 
wyjazdu to tylko 8zł  
(przejazd + bilet). Miejsce zbiórki to 
ul. Zielona, dnia 04.09.2008 r.  
o godzinie 1�.50. Zapisów można 
dokonywać w Salonie Muzycznym 
przy ul. Sienkiewicza (Kocia) lub 
w Salonie Wykładzin i Dywanów 
„Chemifarb” przy ul. Olszewskiego 
(Kostki). Zapisy trwają do 0�.10. br 
Zapraszamy!

BartEk

Szczakowianka Jaworzno – Podlesianka Katowice 3:1 (3:0)

Upragniona wygrana
W dniach 27-28.09.2008 r., na 
kortach MCKiS-u przy  
ul. Krakowskiej 8, został rozegrany 
ostatni turniej z cyklu Grand Prix 
Jaworzna 2008 r. w tenisie ziemnym. 
Do turnieju zgłosiło się  
18 zawodników z Jaworzna  
i okolic. Po zaciętych dwudniowych 
pojedynkach w dniu 28.09.2008 r., 
w finałowym pojedynku spotkali się 
Daniel Cwalina i Bartłomiej Niemiec. 
Zwycięstwo odniósł Bartłomiej 
Niemiec 2:1.
Turniej ten był ostatnim  
z 5 turniejów zaliczanych do 
klasyfikacji generalnej całego Grand 
Prix Jaworzna 2008. W całym cyklu 
GP sklasyfikowanych zostało  
26 zawodników. Zwycięstwo 
w całym cyklu GP odniósł Daniel 
Michacz (zwyciężając w czterech 
turniejach), drugie miejsce zajął Piotr 
Michacz, a trzecie Jacek Taraska. 
Cała pierwsza trójka otrzymała 
pamiątkowe puchary ufundowane 
przez Jaworznickie Towarzystwo 
Tenisowe. Jaworznickie Towarzystwo 
Tenisowe, jako organizator cyklu GP, 
zapewniło nie tylko posiłki w postaci 
pieczonych kiełbasek, ale również 
miłą atmosferę. (IW)

Źródło kromołów – Ciężkowianka 
Jaworzno 0:17 (0:10)
Ciężkowianka Jaworzno – MCkiS 
Jaworzno 0:3 (0:1)

W poniedziałek trampkarze 
Ciężkowianki trenowani przez 
Andrzeja Majkę pokonali na 
wyjeździe w Kromołowie tamtejsze 
Źródło aż 17:0 (do przerwy 10:0). 
Łupem bramkowym podzielili 
się: Maj M.-5 bramek, Szynalik 
P.-4 bramki, Łabuś A.-2 bramki, 
Radomski M.-2 bramki, 
Sędzielowski M.-2 bramki, Lipiarz 
M-1 bramka i Gaj G.-1 bramka . 
Skład zwycięskiej drużyny: Palus, 
Bulga, Radomski, Sędzielowski 
(65’ Ciołczyk D.), Straszak (�6’ 
Dzieciątko), Żak (�6’ Ciołczyk 
S.), Lipiarz, Łabuś, Szynalik (60’ 
Straube), Maj, Gaj. W kolejnym 
meczu 29 września o godz. 17.00 
zawodnicy Ciężkowianki podejmują 
u siebie Płomień Niegowonice.

Z kolei w zaległym spotkaniu grupy 
I juniorów na szczeblu Podokręgu 
Sosnowiec Ciężkowianka uległa 
u siebie MCKiS Jaworzno 0-�. 
Dla zwycięzców bramki zdobyli 
Sebastian Dylowicz-2 oraz 
Sebastian Karaś. Tym samym MCKiS 
awansował na pierwsze miejsce w 
tabeli w tej grupie rozgrywkowej. 
Wydaje się, że dla Ciężkowianki 
w tym meczu największym 
osłabieniem był brak na ławce 
trenerskiej Bartłomieja Gędłka. 
W sobotę, 27 września, juniorzy 
dowodzeni tym razem przez Pawła 
Bulgę pokonali w Sosnowcu SALOS 
MAPEI Sosnowiec.
Udział w rozgrywkach 
współfinansowany jest z budżetu 
miasta Jaworzna w ramach 
realizacji zadania publicznego pn.: 
„Śladami Boruca”.

(IW)

czytaj na str. 13

Policjanci z Jaworzna odnieśli 
kolejny sukces, zdobywając  
I miejsce w  Międzynarodowym 
Turnieju Drużyn Policyjnych,  
w miejscowości Porec w Chorwacji, 
pokonując 72 drużyny.  
W finale zwyciężyli 1:0 z drużyną 
z Chorwacji. Obszerna relacja  
w numerze następnym.                (IW)

Sukces policji

Kapitan Szczakowianki Artur Adamus (pierwszy po lewej) dwoił się 
i troił, zdobywając pierwszą bramkę w meczu
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Sobotnie spotkanie 
Energetyka Jaworzno 
z BBTS Bielsko-Biała 
otwierało rywalizację 
w I lidze siatkówki 
mężczyzn, co wywołało 
duże zainteresowanie ze 
strony kibiców, których na 
trybunach zasiadło 300. 

Mecz zaczął się od błędów z obu 
stron. Pierwsze punkty w sezonie 
ligowym 2008/2009 dla Energety-
ków zdobył Daniel Wilk. Jednak od 
początku widać było, że goście są 
dobrze przygotowani taktycznie do 
tego spotkania. W pierwszym secie 
zdobyli ki lka punktów blokiem, 
a na skrzydle szalał były zawodnik 
MCKiS – Michał Jaszewski. Nowi 
zawodnicy, którzy mieli przejąć 
ciężar zdobywania punktów, zu-
pełnie nie radzili sobie w ataku. 
Bardzo słabo funkcjonowało przy-
jęcie. Bielszczanie szybko objęli 
prowadzenie, które wahało się na 
poziomie 6-7 punktów. W końców-
ce seta, trener Łoziński poprosił 
o czas i dokonał zmian. W miejsce 
Syguł y i Wi lka weszl i :  Antosik 
i Szopa. Drugi rozgrywający lepiej 

rozumiał się z kolegami i gra sta-
ła się ciekawsza. Jednak drużyna 
przyjezdnych nie pozwoliła sobie 
wydrzeć zwycięstwa i ostatecznie 
wygrała do 21.

Set drugi to całkowita odmia-
na. Na boisku pozostał Antosik, 
a w miejsce Kaźmieskiego wszedł 
Skrzypiński. Energetycy szybko 
uzyskali kilkupunktową przewagę. 
Na boisku zameldował się również 
Deszcz, który zmienił Kamudę. Im 
było bliżej do końca seta, tym gra 

Inauguracja sezonu dla 
podopiecznych trenera 
Krzysztofa Zabielnego 
zaczęła się od porażki. 
Przeciwniczkami 
jaworznickich siatkarek były 
akademiczki z Gliwic. 

Drużyna przyjezdnych to jeden  
z kandydatów do awansu. Dwa 
pierwsze sety to gładkie zwycięstwa 
akademiczek do 16 i 12. Trzecia 
odsłona, to jednak metamorfoza 
naszych zawodniczek. Poprawiamy 
przyjęcie i zaczynamy punktować 
rywalki. To wyraźnie podrażniło 
gliwiczanki, które ostatecznie po 
zaciętej walce, wygrywają 25:27. Na 
kolejne spotkanie siatkarki MCKiS 

wyjeżdżają do Częstochowy, gdzie 
również zapowiada się bardzo cięż-
ka walka.

MCkiS: K. Kuryło (kpt.), K. Sawanie-
wicz, A. Lipka, I. Knapik, A. Recheta 
(libero), E. Soćko, M. Zawiślak, K. 
Pagacz, A.Pająk, K. Suska, W. Hub-
czeńko.

Krzysztof Zabielny (trener MCKiS 
Jaworzno) – Słabo zagraliśmy dwa 
pierwsze sety. W każdym z tych setów, 
byliśmy słabsi w każdy elemencie. Naj-
słabiej szło nam w przyjęciu. Trzeci set 
to już zupełnie inna gra. Prowadzi-
liśmy, jednak nie udało się nam, do-
wieść wyniku do końca. Reasumując, 
o pierwszych dwóch setach trzeba jak 
najszybciej zapomnieć, trzeci był już 
w miarę dobry.

nEk

Sezon l igow y druż yna prowa-
d zona przez t renera Ma rci na 
Lichtańskiego zainaugurowała 
spotkaniem w Krakowie. W prze-
rwie wakacyjnej, sponsorem tytu-
larnym została firma JBL. Skład 
drużyny uległ zmianie, odeszło 
kilku kluczowych zawodników. 
W sezonie 2008/2009, drużyna 
oparta będzie głównie na zawod-
nikach z Jaworzna. Liderem dru-
żyny pozostał Grzegorz Remin. 
Pomagać mu będą zawodnicy, któ-
rzy mimo młodego wieku, mogą 
pochwalić się kilkoma znaczącymi 
sukcesami. 

Do drużyny dołączyli: Wojciech 
Jagiełka (w y p. Big Star Tychy), 
Damian Tokarski (AZS Katowice), 
Adam Molski (H. K. Żory), Przemy-
sław Gworek (wyp. Niwa Oświęcim), 
Patryk Niekłoń (Mickiewicz Kato-
wice), Jacek Wróblewski (wyp. AZS 
Katowice) oraz Przemysław Pazował 
(wychowanek). Natomiast nowych 
pracodawców znaleźli: Przemysław 
Biliński i Piotr Piskorz (Cracovia 
Kraków), Wojciech Kotlewski (Ty-
tan Częstochowa), Maciej Urbań-
czyk (MKS Zabrze). Tomasz Dudt-
kiewicz i Damian Szamota szukają 
nowego klubu. 

Spot kanie w Kra kow ie, było 
bardzo emocjonujące i pokazało, 
że drużyna z Jaworzna przyjechała 
powalczyć o zwycięstwo. Jednak 
drużyna Basketu to zawodnicy, 
którzy posiadają doświadczenie 
z parkietów Polskiej Ligi Koszy-
kówki. Mimo to mecz miał wy-
równany przebieg, jednak niemoc 
i brak doświadczenia we fragmen-
tach, pozwalał przeciwnikom na 
utrzymywanie bezpiecznego wy-
niku. Ostatecznie, na zakończenie 
spotkania na tablicy wyników to 
goście byl i górą . Do najlepszej 
piątki meczu, zostało wybranych 
dwóch jaworznian: Grzegorza Re-
mina i Daniela Goldammera. 

Kolejne spotkanie odbędzie się 
w Jaworznie. Przeciwnikiem druży-
ny MCKiS, będzie drużyna Startu 
Lublin. Na to spotkanie zapraszamy 
do Hali Widowiskowo – Sportowej 
MCKiS w niedzielę na godz. 17.00. 

MCkiS JBL: G. Remin (19 p.), D. 
Goldammer (15), D. Tokarski (11), D. 
Grochowski (8), M. Matysiak (6), W. 
Jagiełka (6), P. Kurzawa (4), K. Kur-
dubski (2), A. Molski, R. Lemański, D. 
Małek, W. Adamczyk.

nEk

Wygrały faworytki
MCKiS Jaworzno – AZS Gliwice 0:3 (16:25, 12:25, 25:27)

Basket Kraków - MCKiS Jaworzno 80:71  
(25:17, 10:21, 25:14, 20:19)

Nie zdobyli Krakowa

MCKiS Energetyk Jaworzno – BBTS Bielsko Biała 0:3 (21:25, 24:26, 21:25)

Dobrze tylko w II secie

bardziej się wyrównywała. Przy 
linii bocznej szalał trener Wagner, 
który motywował swoich zawodni-
ków. To wyraźnie pomogło i z kil-
kupunktowej przewagi zrobi ło 
się 21: 23 dla gospodarzy. To stan 
podbudował gości, którzy złapali 
„drugi” oddech i zaczęli odrabiać 
straty, doprowadzając do stanu po 
23. Ostatecznie, końcówka to seria 
błędów Energetyków i set kończy 
się wynikiem 24: 26 dla BBTS-u.

Do trzeciego seta, jaworznianie 
wychodzą skoncentrowani. Wie-
dzą, że zw ycięstwo w poprzed-
nim secie uciekło im w ostatnim 
momenc ie .  Wid ać ,  ż e  z awo d-
nic y bardzo chcą w ygrać i  po-
wa lcz yć o  z w yc ię s t wo.  Jed na k 
to nie był dzień dla gospodarzy. 
Goście kontrolują przebieg seta, 

a prym w ataku wiedzie Jaszewski. 
Ostatecznie przegrywamy w sto-
sunku 21: 25. W kolejnej kolejce, 
drużyna MCKiS Energetyk pau-
zuje. Miejmy nadzieję, że ten czas, 
sztab trenerski i zawodnicy wyko-
rzystają na poprawę swojej gry.

energetyk: M. Nowak, T. Kamuda,  
J. Kaźmierski, M. Syguła (kpt.), D. Wilk, 
A. Michalska, Ł. Warchoł (libero) oraz 
M. Skrzypiński, K. Antosik, K. Szopa, 
P. Deszcz.

BBTS: M. Kałasz, T. Tomczyk, M. Gaca, 
M. Jaszewski (kpt.), P. Mikołajczyk,  
G. Pająk, B. Sufa (libero) oraz J. Król, 
B. Jajszczak, K. Przystał.

Mariusz Łoziński (trener MCKiS 
Energetyk) – Na pewno nie jesteśmy 
zadowoleni z wyniku tego meczu. 
Graliśmy bardzo nerwowo. Inaugu-
racja nie wypadła dla nas pomyślnie. 
Jednak liga jest długa i tak jak po zwy-
cięstwie nie popadali byśmy w euforię, 
tak samo po porażce nie załamujemy 
rąk. Może to i lepiej, że przegraliśmy 
pierwszy mecz, ponieważ ten mecz 
uświadomił nam, ile czeka nas jeszcze 
pracy. Dziś cały zespół zagrał słabiej. 
Zdajemy sobie sprawę, że stać nas na 
lepszą grę. Musimy grać i prezentować 
się lepiej. 

nEk.

Siatkarze Energetyka Jaworzno kiepsko zainaugurowali sezon, przegrywając z zespołem z Bielska 0:3

reklama
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WyNIKI I tABElE  
SPOtKAń PIłKArSKICh 

PIłKA NOżNA – A KlASA 

PIłKA NOżNA – IV lIgA 

PIłKA NOżNA – V lIgA

Każda passa musi się kiedyś skoń-
czyć. Szkoda, że seria 4 meczów 
bez porażki z rzędu i 3 meczów bez 
straty gola skończyła się dla Vici  
w Rudzie Śląskiej. Victoria przegra-
ła, choć w spotkaniu ze Slavią była 
bardzo blisko punktów. Gdyby nie 
bramka, której można było uniknąć, 
gdyby Gadaj przymierzył trochę 
dokładniej lub gdyby sędzia uznał 
bramkę Zyska, to jaworznianie do-
pisaliby kolejną „trójkę” w zdobyczy 
punktowej. Gdyby…

Drużyna Romana Madeja przystępo-
wała do spotkania wzmocniona powro-
tem napastnika Kacpra Bosaka. Kacper 
miał grać w Szczakowiance, ale kluby 
nie dogadały się pomiędzy sobą, co jest 
tylko z korzyścią dla szkoleniowca Vici. 
Dodatkowym argumentem przema-
wiającym za zwycięstwem Vici, oprócz 
dobrej passy i nowego napastnika, było 
wyeliminowanie w pucharowym poje-
dynku Zapory Przeczyce. W meczu padł 
remis 2:2 (2:1) po bramkach właśnie Bo-
saka i Szalka, w karnych górą była Vicia, 
wygrywając 5:4.

Wszystkie powyższe argumenty za 
jaworznicką drużyną na nic zdały się 
w 17. minucie gry. Wtedy to zawodnik 
gospodarzy wdarł się lewą stroną boiska 
i oddał zaskakujące uderzenie po krót-
kim rogu. Okrent interweniował, ale 
chyba spodziewał się uderzenia wzdłuż 
bramki lub dogrania w środek pola 

Tabela IV liga
1.   Victoria Częstochowa  10  24  27-4 
2.   Zagłębiak Dąbrowa G.  10  22  31-15 
3.   Olimpia Truskolasy  10  21  16-9
4.   Zieloni Żarki  10  20  17-8
5.   Górnik Wesoła  11  20  19-10 
6.   Sarmacja Będzin  10  19  15-10
7.   MK Górnik Katowice  11  18  11-11
8.   KS Częstochowa  10  14  12-14
9.   ŁTS Łabędy  10  13  18-14
10.   Wyzwolenie Chorzów  11  12  9-15
11.   Slavia Ruda Śląska  11  10  10-21
12.   Źródło Kromołów  10  10  11-14 
13.   MOSiR Sparta Zabrze  11  10  11-15
14.   Victoria Jaworzno  11  10  14-27
15.   Górnik 09 Mysłowice  10  9  11-16
16.   MKS Myszków  10  6  3-13
17.   Unia Rędziny  10  4  8-27

Slavia Ruda Śląska – Victoria Jaworzno 1:0

Kolejka 12 - 4 października
Pauza: Slavia Ruda Śląska.
Górnik Wesoła MOSiR Sparta Zabrze
Victoria Jaworzno MK Górnik Katowice
Wyzwolenie Chorzów MKS Myszków
Unia Rędziny KS Cz-wa  
Zieloni Żarki Sarmacja Będzin
ŁTS Łabęd Górnik 09 Mysłowice
Olimpia Truskolas Victoria Częstochowa 
Zagłębiak Dąbrowa G. Źródło Kromołów

Tabela V liga
1.   Czarni Sosnowiec  10  28  30-6
2.   MCKS Czeladź  10  21  18-11
3.   Szczakowianka Jaworzno  10  20  27-5
4.   Milenium Wojkowice  10  20  29-14
5.   Unia Ząbkowice  10  17  19-9 
6.   Górnik Piaski 10  16  26-20
7.   Orkan Dąbrówka Wielka  10  16  15-10
8.   AKS Niwka Sosnowiec  10  14  14-22
9.   MKS Siemianowice Śląskie  10  13  23-23 
10.   Unia Dąbrowa Górnicza  10  13  18-18
11.   Podlesianka Katowice  10  11  22-17
12.   A. Brzozowice-Kamień  10  11  1-3
13.   Górnik Jaworzno  10  10  10-25
14.   Pogoń Imielin  10  9  13-22
15.   Kolejarz 24 Katowice  10  5  11-33 
16.   Ciężkowianka Jaworzno  10  0  6-44

Szczakowianka J-no - Podlesianka Katowice 3:1
Górnik Jaworzno - Czarni Sosnowiec 0:2
Ciężkowianka Jaworzno - Górnik Piaski 1:3

Kolejka 11 - 4-5 października
Podlesianka Katowice Górnik Jaworzno
MCKS Czeladź Szczakowianka Jaworzno
MKS Siemianowice Śl. A. Brzozowice-Kamień
Milenium Wojkowic AKS Niwka Sosnowiec
Kolejarz 24 Katowice Unia Dąbrowa Górnicza
Górnik Piaski Orkan Dąbrówka Wielka
Unia Ząbkowice Ciężkowianka Jaworzno
Czarni Sosnowiec Rozwój II Katowice

Tabela A-klasa
1.   Zgoda Byczyna 8  19  25-9 
2.   RKS Grodziec  8  18  24-12
3.   Pionier Ujejsce  8  18  20-11
4.   Jedność Strzyżowice  8  16  28-15 
5.   Strażak Mierzęcice  8  14  18-8
6.   Przemsza Siewierz  8  14  18-8
7.   Błękitni Sarnów  8  14  15-15
8.   Ostoja Żelisławice  8  13  13-9
9.   Niwy Brudzowice  8  13  16-12
10.   MKS Poręba  8  10  15-16
11.   LKS Wysoka  8  9  17-31
12.   Orzeł Dąbie  7  8  19-13
13.   Przemsza Okradzionów  8  6  11-19
14.   Tęcza Błędów  8  6  6-21 
15.   Łazowianka Łazy  7  1  14-25 
16.   Huragan Kocikowa  8  0  2-37

Zgoda Byczyna – Tęcza Błędów 2:0

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

k.rEpEć

karnego, dlatego, będąc spóźnionym, 
musiał wyjmować piłkę z siatki. Mimo 
niekorzystnego początku, Victoria sta-
rała się doprowadzić do remisu. Blisko 
dobrych sytuacji byli Struś i Wartała, ale 
prawdziwą „piłkę meczową” miał Gadaj. 
Kreatywny pomocnik Vici wyszedł 
sam na sam z bramkarzem rywali, ale 
piłka po jego uderzeniu minęła nie tyko 
bramkarza, ale także i słupek świątyni 
przeciwników. Rywale na dobrą sprawę 
rzadko zagrażali bramce Victorii, gra 
toczyła się głównie w środku pola i sam 
mecz nie był porywającym widowi-
skiem. Kolejne szanse na odmienienie 
losów spotkania miał rezerwowy Adrian 
Zysk, jednak przy pierwszej próbie ude-
rzył wprost w bramkarza. Dużo bardziej 
kontrowersyjna wydaje się być druga 
sytuacja Zyska, który wbiegł między 
dwóch obrońców, oddał strzał i piłka 
znalazła się w siatce rywali. Sędzia bram-
ki nie uznał, choć nie wiadomo na jakiej 
podstawie. Ta sytuacja pozostawia wiele 
wątpliwości. Do końca meczu wynik się 
nie zmienił i tym razem Victoria musiała 
uznać wyższość przeciwników.

Skład Victorii: - Okrent – Kryla, 
Madej, Jajeśniak, Siemek – Wartała, 
Świerczyński, Mickiewicz, Gadaj, 
Gola – Struś
W II połowie wchodzili: Zysk, Szalek, 
Bosak.

k.rEpEć

Drużyna Tęczy nie należy do ligo-
wych potentatów A-klasy. Zgoda By-
czyna po cichu pretenduje do awansu 
do V ligi. Wynik sobotniej potyczki 
mógł być tylko jeden – podopieczni 
Andrzeja Śliwińskiego wygrali to 
spotkanie 2:0.

Największą trudnością w spotka-
niach z drużyną broniącą się 9 piłka-
rzami na własnej połowie boiska, ba, 
w obrębie własnego pola karnego, jest 
zdobycie pierwszej bramki, która zmusi 
zespół słabszy do zaatakowania i więk-
szego odsłonięcia się. W przypadku 
Zgody ten problem już po 5 minutach 
przestał istnieć. Wtedy na indywidual-
ny rajd zdecydował się Rakowski, który 
na lewej stronie minął 4 przeciwników 
i wykończył akcję spokojnym strzałem 
do praktycznie pustej bramki. Goście 
nie umieli w żaden sposób zagrozić 
Ryszce, w czym duża zasługa, między 
innymi Wierzbika, który po raz kolej-
ny pokazał, że na pozycji stopera jest 
prawdziwym profesorem. Podopieczni 
Andrzeja Śliwińskiego niestety po raz 
kolejny „popisywali się” nieskuteczno-
ścią. Dobre sytuacje mieli Kądziołka czy 
Bujakiewicz. Temu drugiemu udało się 
nawet zdobyć bramkę, ale sędzia dopa-
trzył się faulu. Na pewno gdyby mecz 
zakończył się np. remisem, ta sytuacja 
byłaby żywiołowo poruszana. Bramkę, 
która utwierdziła gości w przekonaniu, 
że na punkty w Jaworznie nie ma co 
liczyć, strzelił w 70. minucie Grzegorz 
Rosa, kiedy spokojną, mierzoną główką 
zaskoczył rywali po rajdzie i dośrodko-
waniu Kądziołki. Druga część meczu to 
praktycznie gra non-stop na połowie Tę-
czy, ale większej ilości bramek to niestety 
nie przyniosło. Wydarzeniem tego me-
czu na pewno był udany debiut Mariusza 

Kurnika - trener Dobrzański wziął się za 
pracę z juniorami z dużym rozpędem  
i w klubie już słychać, że w kolejce do 
gry w A-klasie czekają kolejni zawodni-
cy. Zwycięstwo Zgody było prezentem 
grających piłkarzy dla nieobecnego 
Wyki, który status kawalera zamienił na 
status męża. Piłkarzowi i jego małżonce 
na nowej drodze życzymy wszystkiego 
najlepszego, a Zgodzie trzech punktów 
w zbliżającym się, arcytrudnym meczu 
z Pionierem Ujejsce.

Bramka dla Zgody: 5’Rakowski, 
70’Rosa.
Skład Zgody: Ryszka – Dobrzański, 
Wierzbik, Piecka, Wacławek, - Sop-
czak, Koziarz, Bujakiewicz, Rakow-
ski– Kądzioła, Śliwiński
W drugiej połowie: Rosa, Kurnik, 
Kucz, Przebindowski.

k.rEpEć

Górnikowi w ubiegłym tygodniu 
udało się odnieść spory sukces, ja-
kim był remis wywieziony ze stadio-
nu walczącej o awans Szczakowian-
ki. By pójść za ciosem i jednocześnie 
pomóc lokalnemu rywalowi w awan-
sie, Górnicy mieli ochotę odebrać 
punkty liderom tabeli, czyli zespo-
łowi Czarnych Sosnowiec. Niestety, 
gospodarzom zabrakło argumentów 
i ulegli Czarnym 0:2.

Patrząc na linię defensywną ze-
społu prowadzonego przez Piotra 
Pierścionka, można było mieć powody 
do obaw. Czwórkę obrońców wsku-
tek kontuzji Gomulskiego i pauzy za 
czerwoną kartkę Kijowskiego tworzyli 
bardzo młodzi gracze, z których naj-
starszy miał 21 lat. Defensywa mimo 
wszystko spisała się bardzo poprawnie, 
zdecydowanie gorzej gospodarzom 
poszło na przodzie. Dwie najgroź-
niejsze akcje gospodarzy przypadły 
na pierwszą połowę gry. W 26. minu-
cie meczu blisko był strzelający z 16. 
metra Jarząbek, któremu jednak nieco 
zabrakło do szczęścia. W 41. minucie 

Slavia Ruda Śląska – Victoria Jaworzno 1:0 (1:0)

Koniec dobrej passy

Zgoda Byczyna – Tęcza Błędów 2:0 (1:0)

Spacerek ZgodyGórnik Jaworzno – Czarni Sosnowiec 0:2 (0:1)

Ulegli liderowi

PIłKA NOżNA – V lIgA

Ciężkowianka – Górnik Piaski 1:3 (0:1)

Czarna jesień

kolejna akcja Jarząbka, który dobrze 
wrzucił w pole karne na zamykają-
cego akcje Arkadiusza Sedrzaka, ale 
ten trafił w bramkarza. Skuteczniejsi 
byli goście – w 32. minucie, po kapi-
talnym uderzeniu prostym podbiciem 
z pierwszej kozłującej dodatkowo pił-
ki Baczyńskiego, piłka zatrzepotała 
w siatce Pabiana. W tej sytuacji bram-
karz Górnika był bez szans, uderzenie 
było niebywałej urody. Jaworznianie, 

poza wspomnianą sytuację Sedrzaka, 
nijak nie mieli pomysłu na odpowiedź, 
a na początku drugiej połowy, po golu 
Latrusa, stracili już resztki nadziei. 
Drużyna Czarnych to murowany kan-
dydat do awansu, a grający młodzieżo-
wą kadrą Górnik nie tylko nie poniósł 
nieprzyzwoitej porażki, ale pokazał się 
z bardzo dobrej strony. Brawo!

Skład Górnika: Pabian– Sedrzak A., 
Byrski, Guzik, Sędrzak D- Kantek (57’ 
Radosz), Sierczyński, Jarząbek (80’ 
Kowalski), Popławski – Szpak (48’ 
Wściubiak), Warzecha.

k.rEpEć

Kolejne nieudane starcie defensywy górnika z piłkarzami lidera

Pressing przynosił efekty
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Ciężkowianka już w 2. minucie 
mogła cieszyć się z prowadzenia, ale 
piłka po uderzeniu jaworznian zamiast 
w siatce wylądowała na słupku bram-
ki przeciwników. Później powtórzył 
się scenariusz z poprzednich meczów. 
Jeszcze przed przerwą, w 40. minucie 
gry, jaworznianie stracili bramkę na 0:1.  
W drugiej połowie, przy pomocy sędzie-
go, przeciwnicy wyszli najpierw na 2,  
a później na 3-bramkowe prowadzenie. 
Poziom prezentowany przez arbitra, któ-
ry ukarał czerwoną kartką Patryka Kor-
nagę i podjął szereg kontrowersyjnych 

decyzji, lepiej pozostawić bez komen-
tarza, by nie używać niecenzuralnych 
słów. Honorowe trafienie dla Ciężkowic 
w 90. minucie gry było autorstwa Pawła 
Bulgi, który po raz kolejny popisał się 
skutecznie wykonanym rzutem wolnym.  
Pierwsze punkty Ciężkowianki wciąż 
dopiero przed nami.

Ciężkowiaka: Kocot – Bosak,Ślusar-
czyk Mar., Ślusarczyk Mat., B.Struski 
– Kornaga, Bulga, Pieczka, Wadowski 
– Ciołczyk.

k.rEpEć

Mimo zaangażowania gospodarzy, to goście strzelali bramki
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ZAJęCIA dLA SYMPATYkóW I AMATORóW BIeGANIA!
Interesuje Cię aktywne spędzanie wolnego czasu? Chcesz poprawić swoją kon-
dycję? Zajęcia prowadzone przez trenera lekkoatletyki odbywają się w: niedziele 
– godz. 10.00 i wtorki – godz. 17.00 na stadionie MCKiS przy ul. Moniuszki. Zajęcia 
otwarte dla wszystkich bez względu na kondycję i wiek! WSPÓŁORGANIZATOR- 
Urząd Miejski w Jaworznie

MeCZ SIATkóWkI kAdeTek
MCKiS  Jaworzno – UKS Pasek Będzin 1 października 2008 (środa) – godz. 18.�0

Sala Gimnazjum nr 8, ul. Zwycięstwa �0 (Jeleń) – wstęp wolny!
MeCZ PIŁkI NOżNeJ JUNIORóW

MCKiS Sokół Jaworzno – AKS Niwka Sosnowiec 4 października 2008 (sobota) – godz. 11.00
Stadion MCKiS, ul. Kościuszki 1 – wstęp wolny!

MeCZ SIATkóWkI III LIGI MężCZYZN
MCKiS II Jaworzno – UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec

4 października 2008 (sobota) – godz. 16.00
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) – wstęp wolny!

MeCZ kOSZYkóWkI II LIGI
MCKiS JBL Jaworzno – MKS Start Lublin 5 października 2008 (niedziela) – godz. 17.00
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) - wstęp wolny!!!
Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane w ramach akcji ,,Kibicomania 2008” 

MeCZ kOSZYkóWkI kAdeTóW
MCKiS Jaworzno – GTK „Fluor  Britam” Gliwice

6 października 2008 (poniedziałek) – godz. 16.�0
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) – wstęp wolny!

MeCZe PIŁkI NOżNeJ TRAMPkARZY MŁOdSZYCh I STARSZYCh
MCKiS Sokół Jaworzno – JSP Warta Zawiercie 7 października 2008 (wtorek) 
trampkarze młodsi – godz. 15.15 trampkarze starsi – godz. 16.�0
Stadion Miejski, ul. Krakowska 8 – wstęp wolny!

MeCZ kOSZYkóWkI JUNIORóW
MCKiS Jaworzno – KS Centrum Wodzisław Śląski

8 października 2008 (środa) – godz. 16.�0
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) – wstęp wolny!

MeCZ kOSZYkóWkI JUNIORóW STARSZYCh
MCKiS  JBL Jaworzno – MOSM Tychy 9 października 2008 (czwartek) – godz. 16.�0
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) – wstęp wolny!

MeCZ SIATkóWkI I LIGI MężCZYZN
MCKiS  ENERGETYK Jaworzno – Orzeł Międzyrzecz

11 października 2008 (sobota) – godz. 18.00
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) bilety w cenie: 5 zł. dorośli, 2 zł. – ulgo-

wy – młodzież Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjum
wstęp wolny – uczniowie Szkół Podstawowych.

Grupy zorganizowane w ramach akcji ,,Kibicomania 2008” – wstęp bezpłatny!!!
MeCZ SIATkóWkI II LIGI kOBIeT

MCKiS  Jaworzno – Gaudia Trzebnica 11 października (sobota) – godz. 18.00
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (os. Stałe) – wstęp wolny!!!
Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane w ramach akcji ,,Kibicomania 2008” 

Jaworznicki zawodnik 
walczący w formule MMA, 
czyli w kombinacji walk 
mieszanych, w ubiegłym 
tygodniu stoczył kolejną 
zwycięską walkę.  
Na IV edycji Ligi Shooto, 
która odbyła się  
w Sochaczewie, 
jaworznicki zawodnik 
pokonał Tomasza 
Romanowskiego, 
reprezentującego barwy 
Berserkes Team Stargard 
Szczeciński.

Walka Marka Chwalibogow-
skiego z Tomaszem Romanowskim 
wyglądała inaczej niż zawodnik 
reprezentujący na co dzień EMERS 
Team Katowice mógł przypuszczać. 
– Spodziewałem się, że rywal będzie 
za wszelką cenę starał się zejść do 
parteru, gdyż głównie pod tym kątem 
trenują w Stargardzie. Tymczasem, ku 
mojemu zaskoczeniu, zawodnik wolał 
walczyć w stójce i nie dążył do zejścia 
na parter, co mnie osobiście ucieszyło, 
gdyż był ode mnie niższy – relacjonuje 
Marek początek walki. Pojedynek ja-
worznianina trwał 1,5 rund. Cały czas 
zawodnicy walczyli w stójce (czyli na 

Chwalibogowski znowu wygrywa

stojąco,) a szczególną wymowę miały 
na przemian zadawane sobie uderze-
nia tzw. Low-kick. – Tak, przez pewien 
czas trwała wymiana na low-kicki. 
Walka w stójce był korzystniejsza dla 
mnie, ale również miałem obawy. 

Podstawowy problem stwarzało to, 
że zawodnik nie miał jakby wykształ-
conej techniki zadawania ciosów, co 
owocowało wieloma chaotycznymi 
uderzeniami, które gdzieś przecinały 
powietrze lub zebrałem na głowę. 

Obawiałem się jednak, że jeden przy-
padkowy, ale bardzo silny cios, może 
pozbawić mnie tu zwycięstwa – mówi 
zawodnik, trenowany na co dzień 
przez sensei Mariusza Radlińskiego. 
Nic takiego się jednak nie stało, a Ma-

rek po kolejnej serii low-kicków wy-
mierzonej w nogi przeciwnika mógł 
świętować zwycięstwo. Przeciwnik 
nie był w stanie ustać na nogach, a co 
dopiero kontynuować walkę.

Zwycięstwo Marka Chwalibo-
gowskiego w Sochaczewie było jego 
drugim triumfem w drugim starcie 
w ramach ligi Shooto i również drugą 
walką zakończoną przed czasem. Teraz 
przed Markiem Chwalibogowski nieco 
inne wyzwanie – szkolenie młodzieży 
w otwieranej właśnie szkółce Shido-
kan, o której będą mogli przeczytać 
Państwo w następnym numerze.

k.rEpEć

MMA – mieszane sztuki walki: 
– dyscyplina sportowa, gdzie za-
wodnicy sztuk i sportów walki to-
czą pojedynki przy dużym zakresie 
dozwolonych technik (w zasadzie 
dopuszcza się wszystkie techniki 
dozwolone w innych sportach 
walki bez broni). Mieszane sztuki 
walki wyrażają jeden ze współcze-
snych kierunków rozwoju sztuk 
walki. Celem turniejów MMA jest 
zapewnienie widowiska sportowe-
go, w którym walka toczy się przy 
jak najmniejszych ograniczeniach, 
ale jednoczesnym uniknięciu ryzy-
ka śmierci i poważnych, trwałych 
obrażeń ciała. W szerszym sensie 
pojęcie „mieszane sztuki walki” 
obejmuje również style, które na 
bazie sportowego treningu MMA 
przygotowują do walki realnej.

reklama

lEKKOAtlEtyKA

GP Jaworzna w Biegach Ulicznych
Za nami kolejny sportowy projekt. 
W ostatnią sobotę września, zakoń-
czyły się zmagania w ramach Grand 
Grix Jaworzna w Biegach Ulicznych. 
Była to już 14. edycja tej bardzo po-
pularnej imprezy, skierowanej do 
młodzieży naszego miasta. Miejscem 
zmagań młodych zawodników była 
ulica Wilcza w Osiedlu Podłęże.

Pierwotnie zaplanowano trzy edycje 
i suma czasów z 3. biegów, miała zdecy-
dować o końcowym sukcesie. Niestety 
pogoda pokrzyżowała plany organiza-
torom i uczestnikom. Ze względu na 
nieprzychylną aurę, jedna edycja się nie 
odbyła. Dlatego organizatorzy, MCKiS 
w Jaworznie, zdecydowali, że w tym 
roku, zwycięzcy zostaną wyłonieni po 
dwóch edycjach. Równocześnie z klasy-
fikacją indywidualną prowadzona była 
klasyfikacja szkół, z których wystarto-
wała największa liczba uczestników. 
Łącznie, podczas 2 edycji pobiegło 
ponad 300. uczestników.

Zmagania przebiegały w 6 katego-
riach wiekowych, ponadto rywalizo-
wały również przedszkolaki:
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.

Na koniec prezentujemy wyniki 
poszczególnych kategorii:

K1 
1 m. Kamila Tokarz (SP 9)
2 m. Roksana Kościelniak (SP 16)
3 m. Weronika Florkiewicz (SP 7)

K2 
1 m. Adrianna Olechno (SP6)
2 m. Wiktoria Działowy (SP 16)

3 m. Paulina Machu (SP 7)
K3

1 m. Sylwia Zając (SP 7)
2 m. Aleksandra Sochacka (SP 5)
3 m. Klaudia Matacz (SP 5)

K4
1 m. Sara Pokorzyńska (G 9)
2 m. Paulina Gaj (KS Energetyk)
3 m. Zuzanna Korcz (G 9)

K5 
1 m. Ewa Skulich (KS Energetyk)
2 m. Dorota Ostrowska (KS Energetyk)
3 m. Emilia Stańkowska (KS Energetyk)

M1
1 m. Karol Mika (SP 7)
2 m. Mikołaj Gądek (SP 3)
3 m. Grzegorz Hass (SP 3)

M2 
1 m. Grzegorz Tatar (SP 5)
2 m. Mateusz Tokarz (SP 16)
3 m. Krzysztof Chrapek (SP 15)

M3
1 m. Wiktor Sewioł (SP 7)
2 m. Piotr Sadzyński (SP 7)
3 m. Bartosz Sochacki (SP 5)

M4
1 m. Mateusz Otrębski (G 9)
2 m. Łukasz Przebindowski (G 10)
3 m. Adrian Sasin (G 9)

M5
1 m. Dawid Waloski (KS Energetyk)
2 m. Krzysztof Chlust (ZSP nr 3)
3 m. Mateusz Marunowski (KS Energetyk)

nEk

Marek Chwalibogowski w niespełna dwie rundy rozprawił się z tomaszem romanowskim

1438/d/08
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UWAGA! Zapraszamy wszystkich mieszkańców Jaworzna
na jesienną akcję szczepień przeciwko grypie

Szczepienia wykonujemy we wszystkich placówkach ZLO 
w promocyjnej cenie 29,00 zł. 

Do wyboru 2 rodzaje szczepionek

czynne 24 h
ul. Plac Górników 5a

tel. 032 616 61 36

Hospicjum zaprasza osoby przeżywające 
trudności związane z rozpoznaniem choroby 
nowotworowej lub innej np. przewlekłej, 
negatywnie wpływającej na jakość życia, 
do wzięcia udziału w terapii pomagającej 
usprawnić wszystkie aspekty codziennego życia, 
jak fizyczny, emocjonalny, duchowy. Poniżej 
podajemy wszystkie niezbędne informacje do 
rozpoczęcia terapii. 
Zapraszamy bardzo serdecznie do odważnego 
zajęcia się sobą , swoimi emocjami i wszystkimi 
przeżyciami towarzyszącymi chorobie.

Danuta Chwirut
Psychoterapeuta, mediator rodzinny

tErAPIA JESt BEzPłAtNA
Na terapię zapraszamy osobę chorą wraz z osobą wspierającą. Na spo-
tkanie należy przychodzić troszkę wcześniej, aby spokojnie się do niego 
przygotować, a dzięki temu punktualnie rozpocząć.
Wskazane, aby osoby uczestniczące w grupie miały wygodny strój. 
Na niektórych spotkaniach będą potrzebne karimaty. Hospicjum 
zapewnia napoje ciepłe i zimne. Proszę zadbać, aby na spotkanie nie 
przychodzić głodnym.

Kontakt/zapisy do dnia 10.10.2008 r.:
Hospicjum: 032 616 74 44 (8.00 – 16.00)
lub Danuta Chwirut 0603 248 94

Dyżur Koordynatora: biuro Hospicjum ul. Słowackiego 4a: 25.09.; 2.10.; 
3.10.; 8.10.; 9.10 – w godzinach 16.00 – 17.00.

Grupa terapeutyczna dla mieszkańców miasta Jaworzna z diagnozą 
nowotworową jest zadaniem wynikającym z realizacji zadania publicz-
nego pn. „Razem walczymy z rakiem” w ramach zadania Promocja 
i Ochrona Zdrowia. 
Projekt dofinansowany jest z budżetu Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Razem walczymy z rakiem
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ANNABEL suknie Twoich marzeń
ślubne wyprzedaż już od 450 zł, wieczorowe, komunijne

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

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

SUKNIE ŚlUBNE

1468/d/08

1365/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.

1367/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!

1466/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
1388/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

1385/d/08

1386/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. 

1399/d/08

StOMAtOlODzy

1389/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
1399/d/08

OrtOPEDzI

1397/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.
1395/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

1392/d/08

ChIrUrDzy

1395/d/08

OPtyCy

1390/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

1396/d/08

PEDIAtrzy

1394/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.
1395/d/08

INNE

1400/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

1398/d/08

Medycyna estetyczna
poczuj energię piękna

TMT System – mezoterapia bezigłowa – zmarszczki, cellulit, 
fotoaging, rozstępy, przebarwienia, 

mikrodermobrazja diamentowa, 
botox, lipoliza, wypełnianie, modelowanie ust. 

Jaworzno ul. Farna 14, 
tel. 032/ 614 14 11, 0 608 421 853 

www.esteuroda.pl

UrODA

gABINEt USg

1394/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.

1429/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

1391/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

1338/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

W ciągu 27 września, 
podczas akcji prowadzonej 
na jaworznickim rynku 
około 200 osób skorzystało 
z badań spirometrycznych 
zorganizowanych przez 
Polskie Towarzystwo 
Chorób Płuc.

Świadomość ludzi na temat 
Przewlekłej Obturacyjnej Cho-
roby Płuc (POChP) jest bardzo 
mała. Jest to zespół chorobowy 
charakteryzujący się postępu-
jącym i niecałkowicie odwra-
calnym ograniczeniem prze-
pływu powietrza przez drogi 
oddechowe. Ograniczenie to 
spowodowane jest najczęściej 
zapalną odpowiedzią układu 
oddechowego na szkodliwe 
substancje, najczęściej na dym 
tytoniowy.

Najprostszym sposobem 
wykrycia choroby jest prze-
prowadzenie badania spi-
rometrycznego. W Jaworz-

nie, w sobotę, 27 września 
prowadzone był badania na 
przenośnym spirometrze, 
w specjalnie wyposażonym 
samochodzie. Badania odby-
wały się w ramach ogólnopol-
skiej akcji pod nazwą „Głę-
boki Oddech”, prowadzonej 
przez Polskie Towarzystwo 
Chorób Płuc we współpracy 
z firmą Adamed. – To jest za-
chęcenie naszego pacjenta, który 
nie ma tej świadomości do tego, 
żeby zainteresował się, co to jest 
zagrożenie chorobą POCHP 
– wyjaśnia Tomasz Mayerberg 
organizator akcji w Jaworznie. 
– Współpracujemy z lokalnymi 
lekarzami, ze szpitalem i oni 
kierują na tą akcję wszystkich 
pacjentów, którzy taką chorobą 
mogą być zagrożeni.

Każdy przebadany na spi-
rometrze mógł od razu sko-
rzystać z porady specjalisty 
pulmonologa, który odczyty-
wał wynik.

ł.GryGIEl p.jamróz

Specjalnie dla palaczy,
weź głęboki oddech

1464/d/08

Lek. Jerzy Partyka specjalista chorób wewnętrznych 
przyjmuje poniedziałki 15.00 do 17.00 
tel. 0 600 828 669, 032 752 24 64 

NZOZ Centrum Promocji Zdrowia ul. Paderewskiego 43 
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Reklama

Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”
zaprasza na kursy prawa 

jazdy 
13.10. i 27.10.08. 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

13843/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
1306/d/08

1355/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

1381/d/08

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

43-600 Jaworzno 
ul. Szelonka 1 

tel. 032/ 753 03 01, 
509 942 273

Art. motoryzacyjne:
– zaprawki lakiernicze
– lakiery akrylowe w sprayu
– akumulatory
– oleje i filtry
– kosmetyki samochodowe
– części samochodowe

www.sokol-sklep.pl
e-mail: sokol.sklep@op.pl

M. B.

1336/d/08

1353/d/08

OBWIeSZCZeNIe
komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie, kancela-
ria komornika w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14 w sprawie  
o sygn. akt kM 2373/08 na podst. art. 955 § 1 kpc podaje do publicznej 
wiadomości, że w dniu 

12 listopada 2008 r. o godz. 10.30

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

PIeRWSZA LICYTACJA NIeRUChOMOŚCI
opisanej jako lokal nr 14 w budynku mieszkalnym przy ul. Azot 2A w Jaworz-
nie o pow. użytkowej 50,8 m2 posiadającej urządzoną księgę wieczystą w 
Sądzie Rejonowym w Jaworznie nr kW 28839. 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 147 982,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi: 110 987,00 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 rękojmi 
w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  najpóźniej do chwili 
otwarcia licytacji.
Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licyta-
cję w porozumieniu z Komornikiem, a akta postępowania egzekucyjnego,  
w tym operat szacunkowy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ja-
worznie, Wydział I Cywilny, ul. Inwalidów Wojennych 14.

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

Centrum Edukacji 
i Doradztwa „Myśl”

- masz problem z matematyką, fizyką czy 
chemią?

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

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

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

964/d/08

1444/d/08

Firma zatrudni 
pracowników 
budowlanych 
i pomocników. 

Tel. 0 604 494 596 
(proszę dzwonić w godzinach 

od 8.00 do 16.00)

1384/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

1380/d/08

1380/d/08

43-600 Jaworzno 
ul. Szelonka 1 

tel. 032/ 753 03 01, 
509 942 273

Art. budowlane:
– płytki elewacyjne, kostka brukowa
– cement, kleje do glazury i ociepleń
– system ociepleń DECOR
– papy tradycyjne i termozgrzewalne
– farby na stal, cynk i rdzę
– silikony, pianki, kleje

www.sokol-sklep.pl
e-mail: sokol.sklep@op.pl

1336/d/08

Komunikat jaworznickiego TBS
W związku z przystąpieniem do remontu i nadbudowy kamienicy  
w Jaworznie przy ul. Mickiewicza 1 (dotychczasowe biuro Spółki)

informujemy, że z dniem 29 września 2008 r.
Jaworznickie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego

przenosi tymczasowo swoje biuro
do budynku przy ul. Św. Wojciecha 2

w Jaworznie (dawne „wodociągi”).

We wszelkich sprawach prosimy o kontakt pod tymczasowym 
numerem zastępczym 517 57 41 41.
W związku z zaistniałą sytuacją serdecznie przepraszamy naszych 
klientów za ewentualne komplikacje i utrudnienia w kontakcie.

Zarząd Spółki
h t t p: / / w w w. j t bs . i ap .p l

1461/d/08

1460/d/08

Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej 
Sp. z o.o. w Jaworznie 

zatrudni: 

kO NTRO Le RóW 

Obowiązki: 
– kontrola biletów, opłat za przejazd i dokumentów upraw-

niających do przejazdów ulgowych, ich autentyczności  
i ważności

– wystawianie wezwań do zapłaty 
– sporządzanie szczegółowych raportów w przypadkach 

odmowy zapłaty
Wymagania: 

– wykształcenie min. średnie, wiek pow. 20 lat
– komunikatywność, umiejętności interpersonalne 
– odporność na stres
– umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, roz-

strzygania spornych sytuacji
– wysoka kultura osobista, rzetelność, uczciwość
– niekaralność sądowa

Oferujemy: 
– atrakcyjny system wynagrodzeń (stała pensja + premie 

uznaniowe)
– pracę w firmie o ugruntowanej pozycji 
– elastyczne godziny pracy 

kontakt:
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich listów motywacyjnych 
i CV na adres Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie 
przy ulicy Krakowskiej 9 do 8 października 2008 roku. 

23 września 2008 r. w „Gazecie Wyborczej” ukazało się obwieszc-
zenie Wojewody Śląskiego dotyczące wszczętego postępowania 
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lo-
kalizacji drogi w ramach zadania „Budowa nowego śladu dk 79  
w Byczynie o długości około 1 300 m wraz z wiaduktem drogowym 
o długości około 166 m.” 

W terminie 14 dni od dnia publikacji obwieszczenia tj. do 6 października 
br. mieszkańcy (właściciele działek wskazanych w treści obwieszczenia) 
mają czas na składanie wniosków, uwag i zastrzeżeń w tej sprawie do 
wojewody.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 
25, w pok. 529 (IV piętro), w godz. 7.�0-15.�0 tel. /�2/ 20 77 529.  
Obwieszczenie – w pełnej wersji - zostało wywieszone także na ta-
blicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz 
zaszklonych tablicach dzielnicowych. 

Więcej informacji można uzyskać także w Urzędzie Miejskim  
w Jaworznie, w Wydziale Rozwoju i Inwestycji (Plac Górników 5)  

lub pod nr tel. 61 81 711.

PReZYdeNT MIASTA JAWORZNA
INFORMUJe

1460/d/08

1472/d/08

1471/d/08

MAGBUd S.A. 
Poszukuje kandydata 

na stanowisko 

kierownika 
budowy  

(z uprawnieniami  
i doświadczeniem). 

Praca w rejonie Chrzanowa. 
Zapewniamy wynagrodzenie 
adekwatne do umiejętności. 

Praca od zaraz. 

CV prosimy składać w: 
Magbud S.A �2-500 Chrzanów, 

Balin ul. Chrzanowska 90 
lub drogą elektroniczną 

jf@magbud.com.pl
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CIęŻKOWICE

SZCZAKOWA

KOźMIN

BYCZYNA

Rozwiązanie w postaci monitorin-
gu miejskiego pokazało, że walczyć  
z chuliganami i wandalami można 
szybko i skutecznie. Brak świad-
ków nie stanowi już przeszkody, 
przynajmniej w niektórych przy-
padkach. Teraz łamiący prawo nie 
mogą zaprzeczyć, jeżeli złapani 
zostali na tak zwanym gorącym 
uczynku. Dzięki kamerom wzrosło 
również poczucie bezpieczeństwa 
zarówno wśród mieszkańców, jak  
i przyjezdnych.

Nic dziwnego, że pomysł pró-
buje się wcielić w życie także przy 
miejscach wjazdowych do miasta. 
Dodatkowe kamery pomogłyby mo-
nitorować kierowców przekracza-
jących granice Jaworzna, ale to nie 
jedyna zaleta takiego rozwiązania. 
Teraz dzielnice obrzeżne, miejsca 
najbardziej oddalone od centrum, to 
często teren po prostu wygodniejszy 
dla młodocianych chuliganów. Wy-
godniejszy, bo nie muszą się obawiać, 
że dosięgnie ich oko kamery. Nadmiar 
energii rozładowują zatem na zna-

Praktycznie co drugi 
znajdujący się tam kosz 
na śmieci posiada pewne 
„odchylenia” od normy. 
Kiedy zwrócimy na to 
uwagę w Ciężkowicach, 
nie pominiemy zapewne 
takiej anomalii w innych 
dzielnicach.

Wszystko w ramach inwestycji 
związanej z przerzutem ścieków 
ze zlewni Jaworzno Szczakowa do 
zlewni oczyszczalni Jeleń Dąb. To 
zadanie ma rozwiązać dotychczaso-
wy problem odprowadzania ścieków 
do pobliskich rzek. Wartość tego 
ekologicznego przedsięwzięcia, fi-
nansowanego przy udziale gminy, 
szacowana jest na blisko 10 mln. 

– Obecnie powstały ponad 3-metro-
we wykopy, w których kolejno układane 
i zgrzewane są rury. Jest to początek 
prac przy budowie kolektora oraz przy-
gotowanie terenu pod budynek tłoczni 
ścieków ogólnospławnych – mówi Sła-
womir Grucel z MPWiK.

Specjaliści twierdzą, że to dopie-
ro początek – do wybudowania jest 
jeszcze około 7,5-metrowy odcinek 
kolektora tłocznego oraz przebudowa 
znacznego odcinka wodociągu m. in.  
w ulicy Batorego, Dąbrowskiego, Koń-
cowej, Pasternik oraz Szczakowskiej.

Do tej pory większość prac wyko-
nywano w terenie zielonym. Bez znacz-
nych utrudnień dla ruchu drogowego. 
Jednak niebawem ciężki sprzęt zosta-
nie wprowadzony na drogę.

– Zgodnie z opracowanym i przy-
jętym projektem organizacji ruchu 
drogowego część drogi zostanie wyłą-
czona dla pojazdów oraz ograniczona 

W dalszym ciągu Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji prowadzi 
zaawansowane prace w rejonie ulicy Batorego

Utrudnienia w ruchu 
na ulicy Batorego

zostanie ich prędkość w tym rejonie 
– wyjaśnia Sławomir Grucel. Prace 
w pasie drogowym przeprowadzane 
będą na odcinku od przepływającej 
tam rzeki Kozi Bród do wiaduktu 
kolejowego. W późniejszym czasie 
utrudnienia pojawią się także w re-
jonie skrzyżowania ulicy Batorego 
z ulicą Dąbrowskiego, jak i na samej 
ulicy Dąbrowskiego.

MPWiK apeluje zatem do kierow-
ców poruszających się w tym rejonie 
o zachowanie szczególnej ostrożności 
oraz dostosowanie się do obowiązującej 
w pobliżu budowy prędkości jazdy.

Czujne oko kamery

kach, przystankach, czy, jak pokazał 
niedawny incydent na Borach, nawet 
na ekranach akustycznych. Prawie 
każdy znak informujący o wjeździe 
do miasta lub w strefę zabudowaną 
wygląda podobnie, jak ten na zdjęciu, 
stojący przy ulicy Jesiennej w Koźmi-

nie. Dodatkowe znaczki namalowa-
ne sprayem zrozumiałe są tylko dla 
wtajemniczonych. Może za sprawą 
monitoringu nie jeden sprawca takich 
„zdobień” czy zniszczeń miałby oka-
zję wyjaśnić przed sądem, na czym 
polega jego „dzieło”.

W tym przypadku na ulicy ks. 
Mroczka stojące, a raczej wiszące tu 
dwa kosze (po jednej i po drugiej stro-

Niebezpieczny zakręt

JEZIORKI
Żądanie, aby w każdym 
miejscu, gdzie zatrzymuje 
się autobus, postawiono 
piękną wiatę z ławeczką 
i miejscem, w którym 
można schronić się przed 
deszczem czy śniegiem, to 
przesada. 

O tym z kolei przystanku,  
o ile można go jeszcze tak 
nazwać, pisaliśmy już  
w Kalejdoskopie. Wtedy 
jeszcze tylko lekko „chylił się 
ku upadkowi”. Teraz szanse 
na to, że podniesie się sam, 
przy tzw. dobrych wiatrach, 
są raczej nikłe. W takim 
stanie stoi już kilka dobrych 
tygodni i na razie nic nie 
zapowiada, aby miało być 
inaczej.

Przywrócić 
do porządku

Anomalia stanie 
się normą?

Przejeżdżając przez Ciężkowice, zauważyć można 
pewną regularność

nie) przy przystankach są powyginane 
tak, jakby były z papieru. Na szczęście 
mogą jeszcze jakoś pełnić swoją funk-
cję. W innych miejscach miasta, np. 
na Podwalu czy w Szczakowej, wiele z 
tych właśnie „przystankowych” jest po 
prostu podpalonych. Trudno podejrze-
wać, aby za wszystko odpowiadał jeden 
człowiek lub jedna grupa ludzi, ale 
jeżeli będzie się tak dalej dziać i tym, 
którzy są za to odpowiedzialni, nie za-
cznie zależeć na wizerunku miasta, to 
to, co na chwilę obecną jest anormalne, 

stanie się „normalnym” elementem 
rzeczywistości w Jaworznie. Dodajmy, 
że przykrym elementem. 

Nie o własnych siłach

Ale z drugiej strony część ze 
stojących (czasem nie o „własnych 
siłach”) słupków przystankowych 
wcale nie musi odstraszać pasa-
żerów, aby korzystali z autobusów 
i komunikacji miejskiej, a wręcz 
przeciwnie. Wystarczy przejechać 
przez miasto i zorientować się, ile 
z takich właśnie przystanków wy-
maga doprowadzenia do porządku. 
Ten na zdjęciu stoi przy szkole na 
Jeziorkach, i choć miejsca na wiatę 
za bardzo tu nie ma, to słupek swoje 
lata świetności ma już za sobą. 

Ulica Gwardzistów, choć długa a wą-
ska, należy do jednych z najczęściej 
uczęszczanych dróg w Byczynie. 
To od niej odchodzą drogi boczne, 
prowadzące do cmentarza czy do 
kościoła. 

Tędy dojechać można także do Jezio-
rek, a dalej Koźmina i Chrzanowa. Na 
odcinku, krzyżującym się z ul. Kościelną 
po jednej, a ul. Wysockiego po drugiej 
stronie, znajduje się dość niebezpieczny 

zakręt. Zagrożenie sprawia w tym miej-
scu dość wąska jezdnia, czego niektórzy 
kierowcy, jak wielokrotnie mieliśmy się 
o tym okazję przekonać, zdają się nie 
zauważać. Fakt, że w kilkaset metrów 
dalej, przy ul. Astrów postawiono do-
datkowy przystanek dla autobusu linii 
E, powinien być dodatkowym ostrzeże-
niem dla wszystkich, którzy ten odcinek 
przejeżdżają, nie zważając zarówno na 
pieszych, jak i warunki na drodze. 
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CENTRUM

DąBROWA NARODOWA

STARA HUTA

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

Taki widok na ulicy Chopina 
zastaliśmy w sobotę po 
południu. Kierowcy, oprócz 
długiej na całą długość ulicy 
kolejki, musieli uważać na 
postawione na drodze na 
butelki po piwie, dwie  
w jednym miejscu i trzecią, 
postawioną na środku jednego 

Już niebawem mieszkańcy jednoro-
dzinnych budynków mieszczących 
się przy ulicy Długoszyńskiej będą 
mogli indywidualnie rozliczać się 
z dostawcą wody. Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
przystępuje do budowy nowego od-
cinka sieci wodociągowej biegnące-
go wzdłuż ulic osiedlowych. Każda 
z ponad 42 nieruchomości zyska 
własne przyłączenie i urządzenie 
pomiarowe.

Obecnie istniejące budynki jedno-
rodzinne przy ulicy Długoszyńskiej 
zaopatrywane są w wodę pitną jednym 
rurociągiem ze wspólnym wodomie-
rzem dla wszystkich odbiorców wody 
na tym osiedlu. Oznacza to, iż pomimo 
szeregowej zabudowy, jaka tu występuje, 
mieszkańcy rozliczani byli tak jak loka-
torzy w budynkach wielolokalowych. 
Obecny stan techniczny wodociągu rów-
nież wpłynął na przyspieszenie decyzji 
o jego przebudowie i remoncie.

– W tym celu powstaną dwa ciągi sieci 
wodociągowej połączone pierścieniowo. 
Zaprojektowano także indywidualne 
przyłącza wodociągowe do każdej posesji, 
zakończone studzienką wodomierzową 
z węzłem wodomierzowym – wyjaśnia 

Sławomir Grucel z MPWIK. – W prze-
biegu tras przyłączy wodociągowych na 
terenach posesji uwzględniono zagospo-
darowanie działki oraz przebieg istnie-
jącego uzbrojenia takiego jak: kable tele-
techniczne, kable energetyczne, przyłącza 
kanalizacyjne oraz gazociągi.

Zgodnie z ustaleniami, po stronie od-
biorców pozostanie jedynie wykonanie 
niewielkiej części przyłącza, odcinka łą-
czącego rurociąg uliczny z instalacją we-

wnętrzną budynku. W tym przypadku 
połączenie ze studzienką wodomierzową 
umiejscowioną na terenie posesji. 

Z nowego układu wodociągowego 
mieszkańcy będą mogli korzystać już po 
30 listopada. Na tyle bowiem zaplanowa-
no prace w terenie. Jednak, aby zgodnie 
z oczekiwaniami rachunki wystawiane 
były imiennie na każdego z odbiorców 
lub właściciela, każdy z mieszkańców 
dokonać musi obowiązku podpisania 

umowy z MPWiK-iem na świadczenie 
tego typu usług. 

– Umowa w sposób jasny precyzuje 
prawa i obowiązki stron. Zawarcie umo-
wy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzenie ścieków jest 
jednoznaczne z prawnym korzystaniem 
z produktów oferowanych przez Spółkę 
wodociągową – dodaje Sławomir Grucel. 
Wnioski dotyczące zawarcia umowy 
są dostępne na stronie przedsiębiorstwa 
www.mpwik.jaworzno.pl oraz w siedzibie 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji ul. św. Wojciecha 34 
43-600 Jaworzno; Dział Prawny stano-
wisko 0.4, tel. (0 32) 318 60 22/27, gdzie 
można uzyskać wszelkie szczegółowe 
informacje w tym zakresie.

Prace związane z przebudową wo-
dociągu MPWiK wycenia na blisko  
270 tys. Generalnym wykonawcą zada-
nia jest wyłoniona drogą przetargu firma 
TESAN z Mysłowic.

Indywidualnie, a nie zbiorowo

Remont fontanny w parku miejskim 
przy Pocztowej dobiegł już końca. 
W piątek pracownicy Miejskiego 
Zarządu Nieruchomości Komunal-
nych dokonali odbioru technicznego 
obiektu. 

Projekt wykonany został przez 
Pracownię Projektowania Urbani-
styczno-Architektonicznego URB-

Kostkowy ubytek

Nowa fontanna 
jest już gotowa

Nieuchronnie nadchodzi zima

Niebezpieczny slalom

z pasów jezdni. Ktoś urządził 
kierowcom niebezpieczny 
slalom, bo butelki, których 
nikt się w tym miejscu nie 
spodziewał, zauważyć dało 
się z niewielkiej odległości, 
a jakiekolwiek gwałtowne 
manewry nie wróżyły niczego 
dobrego.

Czasem wydaje się, że 
kostka brukowa jest 
jak puzzle. Aby „dzieło” 
wyglądało na skończone, nie 
może w nim zabraknąć ani 
jednego elementu. 

Niestety, jak w to puzzlach bywa, 
poszczególne elementy łatwo się od 
siebie oddzielają lub łatwo je od sie-
bie...oddzielić. Nie wiemy, czy te ubyt-
ki powstały z przyczyn naturalnych, 
czy ktoś maczał w tym palce, ale dla 
dziury w chodniku przy Stojałow-
skiego znaleźli inną, co prawda mniej 
estetyczną funkcję – popielniczki.

Dopiero co w zeszłym tygodniu 
oficjalnie powitaliśmy jesień, w Ja-
worznie już od pewnego czasu widać 
pierwsze zwiastuny...zimy. 

I to nie tylko za sprawą zmiany ko-
lekcji w witrynach sklepów, ale głów-
nie dzięki ogromnym kolejkom, które 
utworzyły się w rejonie ZG „Sobieski”. 
Sznur samochodów ciężarowych na naj-
różniejszych rejestracjach ustawił się nie 
tylko wzdłuż ulicy Chopina, po obydwu 
jej stronach, ul. Młynarska również nie 
była od nich wolna. Kierowcom poru-
szającym się w tym rejonie zalecamy 
szczególną ostrożność i rozwagę.

SPLAN z Chrzanowa. Za jego re-
alizację odpowiedzialna była firma 
„Kowart Śląsk” Henryka Gnypa. 
Fontanna podłączona została do 
pompy wodnej, pomalowana, zainsta-
lowano także oświetlenie, niezależne 
od oświetlenia ulicznego.

Całość realizacji, łącznie z projek-
tem, wyniosła 30 tys. zł.
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Październik w Bibliotece:

1100/d/08

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

1408/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”)

1409/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

1410/D/08

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

1411/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

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

Kupię działkę lub dom. 
Tel. 606 13 49 46

78/09

Sprzedam dom Ustroń k/Wisły. 
Tel. 692 451 589

1319/D/08

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
– Os. Podwale. Tel. 0 518 410 477; 
0 511 271 418

1321/D/08

Sprzedam działkę 800 m2 Wandy 
tel. 0 722 398 703

1323/D/08

Sprzedam mieszkanie 36 m2 Podłęże 
– Leopold. Tel. 0 501 468 113

1333/D/08

Sprzedam nowy dom stan surowy 
zamknięty, Centrum Jaworzna. 
Tel. 604 146 353

1442/D/08

Sprzedam dom Pszczelnik – Podłęże 
– 430 000; Sobieski 495 000. 
Tel. 508 144 200

1453/D/2008

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe. 
Tel. 518 410 477, 511 271 418

1458/D/08

Wynajmę halę o powierzchni użytko-
wej 1000 m2 nadającą się na każdą 
działalność. Jaworzno – Szczakowa. 
Tel. 617 75 99

1463/D/08

Sprzedam M-2. Osiedle Stałe. 
Tel. 605 47 48 47

1469/D/08

Sprzedam grunt (6,5 m x 550 m) oko-
lice Warpia. Tel. 608 43 72 42

1470/D/08

Sprzedam mieszkanie 50 m2 Cen-
trum. Cena 180.000. 
Tel. 0 608 43 72 42

1470/D/08

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

1412/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

1414/D/08

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

940/D/08

Poszukujemy pracowników ochrony, 
techników, elektroników Nowinex 
tel. 032/ 616 35 71

1415/D/08

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

1214/D/08

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

1270/D/08

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

1291/D/08

Zatrudnię osobę z bardzo dobrą 
znajomością języka rosyjskiego i 
angielskiego. Tel. 0 32 616 27 44

1314/D/08

Zatrudnimy księgową z doświadcze-
niem – księgi rachunkowe. Kontakt: 0 
32 614 01 75, e-mail: biuro@riser.pl

1328/D/08

Zatrudnię młode, energiczne osoby 
do roznoszenia ulotek. 
Tel. 601 149 372

1332/D/08

Zatrudnię pracowników budowlanych: 
murarzy, malarzy, dekarzy, cieśli 
również do przyuczenia pracowników 
niewykwalifikowanych. 
Tel. 0 601 48 20 22

1347/D/08

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego. Tel. 609 741 449

1349/D/08

Salon Dekoracji Okien w Jaworz-
nie przyjmie do pracy krawcową z 
doświadczeniem w szyciu firan. 
Tel. 510 288 386

161/09

Wynajmę lub odstąpię sklep warzywa 
– owoce w bardzo dobrym punkcie 
– Podłęże. Tel. 0 507 018 021

1351/D/08

Kierowca wszystkie kategorie poszu-
kuje pracy (oprócz busów). 
Tel. 696 881 083

1352/D/08

Przyjmę do pracy ekspedientkę sklep 
spożywczy. Tel. 0 32 616 88 36

1452/D/08

Zatrudnimy kelnera. Tel. 0 32 752 56 
76; 513 175 556

1454/D/08

Firma zatrudni panie (rencistki) do 
pracy przy konfekcji. Kwestionariusz 
osobowy prosimy składać: Jaworzno, 
ul. Hetmańska 1, Bory

1456/D/08

Zatrudnię sprzedawczynię z 
doświadczeniem w handlu. 
Tel. 0 32 616 27 44

1457/D/08

Niewykwalifikowanych pracowników 
do układania kostki brukowej przyjmę 
od zaraz. Wymagane prawo jazdy kat. 
B. Tel. 501 727 382 od 9.00 – 18.00

1334/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

1416/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

1432/D/08

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

1417/D/08

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

1417/D/08

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

1455/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

1418/D/08

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

1419/D/08

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

1419/D/08

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

1384/D/08

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

1420/D/08

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

1420/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
1441/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

1419/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

Naprawa pralek, lodówek 
tel. 032/ 752 53 81

1316/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

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

1220/D/08

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

13/09

Kominki buduję tanio. 
Tel. 694 556 650.

1276/D/08

Kafelkowanie, hydraulika, komplek-
sowe remonty tel. 0 510 766 356

1325/D/08

Remonty dachów tel. 0 600 189 936
1327/D/08

Cyklinowanie, montaż parkie-
tów. Tel. 0 791 49 82 72

1331/D/08

Układanie kostki brukowej, wymiana 
pokryć dachowych tanio, szybko i 
solidnie. Tel. 518 514 754

1459/D/08

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

1421/D/08

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

1422/D/08

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

1423/D/08

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

1423/D/08

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

1424/D/08

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

1422/D/08

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

1424/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

1413/D/08

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

1440/D/08

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

1425/D/08

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

14/06

Astra Combi 1997 r, 
tel. 0 502 150 710

1441/D/08

Sprzedam Peuguota 406, 1,8, 1996 r., 
gaz, dodatki tanio. Tel. 502 576 484

1350/D/08

KUPNO-SPRZEDAŻ
Sprzedam psy rasy York miniaturki. 
Tel. 604 280 953

1451/D/08

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

1426/D/08

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

1427/D/08

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

1427/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

1428/D/08

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

Historia – przygotowanie do matury 
tel. 0 696 139 936

1210/D/08

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

Salsa. Kursy prowadzone przez 
instruktorów Torres Salsa 
Group. Zapisy 501 415 717

1348/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

Język rosyjski. Tel. 604 987 184
1450/D/08

Niemiecki – matura 
tel. 0 608 26 57 64

1090/D/08

Niemiecki tel. 0 606 136 183 gg 
6920409

1322/D./08

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

Angielski. Tel. 502 96 59 59
1312/D/08

Angielski – korepetycje. 
Tel. 507 696 707

1330/D/08

INNE
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 wolno stojące – 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

Rencistka 45 lat podejmie pracę 
fizyczną. Tel. 507 156 962

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

Emerytka zaopiekuje się dzieckiem 
lub podejmie inną pracę. 
Tel. 616 60 94

bezpł.

TAXI
TAXI!!! 0 601 431 749

941/D/08

Języki w Bibliotece:
Poniedziałki (godz. 17.00; 18.00)- język 
angielski – prowadzi Daniel Chećko
Wtorki (godz. 16.30; 18.00) – język włoski 
– prowadzi Joanna Pieróg
Środy (godz. 15.30; 16.30) – język rosyjski  
– prowadzi Tatiana Swiridowa
Czwartki (godz. 16.00; 17.00) – język nie-
miecki – prowadzi  Grażyna Bartczak
Piątki (godz. 16.00) – język francuski 
– prowadzi Agnieszka Batko
Soboty (godz. 09.30;11.15) – język hiszpań-
ski – prowadzi Dariusz Pilecki

Biblioteka dzieciom:
Wtorki (godz. 17.00) – Głośne czytanie 
– czytamy z radością, słuchamy z przy-
jemnością
Środy (godz. 17.00) – Spotkania z literkami 
– nauka pięknego pisania
Czwartki (godz. 17.00) – Mały artysta 
– zajęcia plastyczne
23.10 (godz. 12.00) – Spotkanie autorskie 
z Grzegorzem Kasdepke

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

Spotkania  - imprezy:
01.10 (godz. 18.00) – Spotkania z nie-Filo-
zofią – Jan Paweł II - nauczyciel przełomu II 
i III tysiąclecia - dyskusja wokół 30 rocznicy 
powołania Wielkiego Pontyfikatu - lek-
tura: J. P. II, Tryptyk rzymski – spotkanie 
prowadzi Marek Niechwiej 
07.10 (godz. 10.00) – Klub Książki – pro-
wadzi – Anna Sobula
07.10 (godz. 18.00) – Nasze zdrowie: 
„Osiągnięcia współczesnej kosmetologii w 
walce z procesem starzenia” – organizacja 
Gabinet Kosmetyki Estetycznej ERJOT
09.10 (godz. 16.30) – Klub Filmowy - pro-
wadzą – Bernadeta Marzec, Anna Chebel
09.10 (godz. 18.00) – Wojna inaczej widzia-

na – refleksje na temat najnowszej pracy  
Normana Daviesa: Europa walczy 1939 
-1945. Nie tak proste zwycięstwo – spo-
tkanie z Maciejem Szczawińskim
10.10 (godz. 18.00) – Malarstwo nowocze-
sne – Ekspresjonizm – wykład prowadzi dr 
Stanisław Piskor
14.10 (godz. 10.00) –Klub Filmowy - 
prowadzą – Bernadeta Marzec14.10 
(godz.18.00) - „Polskie Podziemne Trasy 
Turystyczne” – spotkanie autorskie z 
Tomaszem Rzeczyckim
15.10 (godz. 18.00) – Wieczór poetycki 
– Jacek Maliszczak
16.10 (godz. 18.00) – Obrzędy pogrzebowe 
w judaizmie - spotkanie z Jarosławem 
Banysiem
20.10 (godz. 18.00) - Drżącym skrzydłem 
motyla -monodram Gaty Göttel, akom-
paniament na kontrabasie Eugeniusz 
„Gieniu” Kubat - galeria
21.10 (godz. 17.00) -  Wernisaż  STK
23.10 (godz. 16.30) -  Klub Filmowy - pro-
wadzą – Bernadeta Marzec, Anna Chebel
24.10 (godz. 13.00) - Nauki Niepotrzebne 
– spotkanie z prof. UŚ dr hab. Małgorzatą 
Górnik- Durose
24.10 (godz. 16.00) – Warsztaty scenariu-
szowe - prowadzi dr Ewa Sałużanka
24.10 (godz. 18.00) – Salon literacki – spo-
tkanie z prof. dr hab. Tadeuszem Sławkiem 
- prowadzi dr Stanisław  Piskor 
28.10 (godz. 18.00) – Jaka szkoła, jaki 
zawód? –czyli co robić po gimnazjum 
– spotkanie z psycholog Magdaleną Dzie-
dziak – Wawro
29.10 (godz. 18.00) – Każdy może być 
dziennikarzem, czyli o dziennikarstwie 
obywatelskim – gość: Marcin Nowak, 
MMSilesia.pl (Media Regionalne Sp. z o.o.) 
– prowadzenie Marek Iwaniszyn
30.10 (godz. 20.00 – 24.00) – Noc z litera-
turą dla dorosłych - horror

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

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

pracy,
• LEKARZ KARDIOLOG – wykształcenie wyższe medyczne, mile widziany staż pracy,
• LEKARZ CHIRURGII DZIECIĘCEJ – wykształcenie wyższe medyczne, mile widziany staż pracy,
• LEKARZ SPECJALISTA W ODDZIALE RATUNKOWYM – wykształcenie wyższe medyczne, mile wi-

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

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

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

widziany staż pracy.
kONTAkT: Powiatowy Urząd  Pracy  w  Jaworznie

ul.  Północna 9b, pokój 118. Tel. 032 618-19-18

Plan działalności placówek środowiskowych
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu

Zajęcia muzyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Rozpoczęcie zajęć:

1 października godz. 17.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2. In-
struktor prowadzący: Roman Jońca. „Instrumenta-
liści już grający !!! Posiadający własne instrumenty, 
pragnący poszerzyć swój warsztat oraz umiejętno-
ści…..” Przybywajcie

8,9 października godz. 17.00 – Sala Teatralna MCKiS ul. Mickiewi-
cza 2 „Skup wierszy, snów i piosenek” – spektakl 
dla dzieci w każdym wieku. Teksty: J. Tuwima, J. 
Brzechwy, W. Chotomskiej i L. J. Kerna z muzyka 
Aleksandra Brzezińskiego w reżyserii Ewy Sału-
żanki. Bezpłatne wejściówki do odebrania w Dziale 
Artystyczno – Metodycznym ul. Mickiewicza 2.

 
„W Hołdzie Janowi Pawłowi II” 

– koncerty w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
12 października godz. 17.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 Mag-

da Anioł - koncert. Bilety w cenie 10 zł.
15 października godz. 18.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2. 

Koncert zespołu „Porozumienie”. Wstęp wolny
19 października godz. 17.00 – Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80. 

Koncert „Czterech tenorów i Diva” w wykonaniu Or-
kiestry Symfonicznej „Brevis” z Ukrainy. Wystąpią: 
Agata Sava (mezzosopran), Vasyl Ponajda (tenor), 
Roman Trokhymuk (tenor), Taras Hlova (tenor), 
Roman Antoniuk (baryton), Wojciech Mrozek (dyry-
gent). Bilety w cenie 20 zł i 25 zł.

Bilety do nabycia w kasach MCKiS (ul. Grunwaldzka 80  
i ul. Mickiewicza 2) oraz w sklepie muzycznym Melodia.

1475/D/08

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
I MOSTÓW W JAWORZNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 
URZĘDNICZE W 

dziale Bieżącego Utrzymania dróg  
i Mostów w Jaworznie 
NR REFERENCYJNY BU/MZDiM

Szczegóły na stronach internetowych:  
www.mzdim.jaworzno.pl, www.bip.jaworzno.pl
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Szukamy śladów przeszłości (cz. II)

Fotografia nr 1 Fotografia nr 2

Fotografia nr 3 Fotografia nr 4 Fotografia nr 5

Dzisiejsze miasto 
Jaworzno posiada sporo 
terenów zielonych, 
które posiadają ważne 
znaczenie dla naturalnego 
środowiska. Nie tylko 
stanowią o pięknie naszej 
okolicy, ale mają wpływ 
na zdrowie i samopoczucie 
mieszkańców.

Trudno jednak sobie wyobrazić, że 
jeszcze tak niedawno, okolica miała 
jeszcze bardzo wyraźny wiejski cha-
rakter. Przed czterdziestu, trzydziestu 

laty w naszym mieście istniało jesz-
cze rolnictwo; były grunty uprawne,  
a na drogach poruszały się typowe dla 
rolnych gospodarstw, furmanki za-

przężone w konie. Wiele okolic przed-
stawiało wiejski krajobraz, a drogi 
przebiegały dawnym, tradycyjnym 
szlakiem, tylko słupy energetyczne  

i powierzchnia asfaltowa świadczyły, 
że był to już XX wiek.

Przedstawiamy do rozpoznania takie 
właśnie okolice – dzisiaj prawdopodob-

nie są to ulice, pomiędzy poszczególny-
mi osiedlami. Kto wie jak się obecnie 
nazywają? Prosimy o telefon 751 91 30.

marIa lEś-runIcka

90-lecie Lotnictwa Polskiego (1918-2008)25 lat STK – rok jubileuszowy (cz. 15)

Nasi artyści
Jedną z najbardziej prężnych 

sekcji w Stowarzyszeniu Twór-
ców Kultury w Jaworznie jest 
sekcja rękodzieła artystycznego. 
Skupiły się w niej osoby, które 
w epoce pośpiechu i nieustają-
cego wyścigu do wciąż jeszcze 
nieznanej nowoczesności, starają 
się ocalić od zapomnienia to, co 
wymaga wyciszenia i wyhamo-
wania w codziennej bieganinie. 
Rękodzieło artystyczne to dzie-
dzina żmudnej i powolnej pracy, 
wymagającej ogromnej cierpli-
wości i staranności wykonania 
i której efekty końcowe można 
zobaczyć niejednokrotnie dopie-
ro po długich miesiącach. Jest to 
również dziedzina odchodząca 
powoli w zapomnienie, wypie-
rana przez maszyny wspomagane 
komputerow ymi programami, 
które w ogromnym stopniu skra-
cają proces wykonania, a tym 
samym znacznie obniżają cenę 
końcowego produktu. Ponieważ 
ten stan dotyczy głównie rzeczy 
codziennego użytku, takich jak 
serwety, obrusy, f irany czy też 
ozdobne wykończenia garderoby, 
ręczne zdobnictwo, pomimo że 
posiada niezrównany urok, nie-
stety odchodzi do przysłowiowe-
go lamusa, a wraz z nim pewien 
sposób na życie, oraz niepowta-
rzalny klimat towarzyszący tego 
rodzaju pracy. 

Pa ni Ma r ia Mat yasi k jest 
c z ł o n k i e m  S t ow a r z y s z e n i a 
Twórców Kultury w Jaworznie 
z wieloletnim stażem w sekcji 
rękodzieła artystycznego. Po-
chodzi z rodziny, w której  haft 
ar tystyczny stanowił pokole-
niową tradycję – parały się nim 
wszystkie niewiasty. Wyczaro-
wane przez nią piękno na płótnie 
potrafi zachwycić każdego. Po-
twierdzeniem tego było ogrom-
ne zainteresowane, z jakim jej 
prace spotykały się na licznych 
wystawach organizowanych oka-
zjonalnie przez Stowarzyszenie 
zarówno w Jaworznie, jak i poza 
jego granicami. 

Pani Maria Matyasik chętnie 
brała udział w różnych plenerach, 
na których, w zetknięciu z ludową 
twórczością, czerpała inspirację 
oraz pogłębia ła swoja wiedzę  
i doświadczenia w bliskiej sobie 
dziedzinie twórczości. W swoich 
pracach posługuje się różnymi 
technikami, najczęściej stosuje 
haft angielski, rechelieu, oraz 
krzyżykowy. Prace pani Marii 
Matyasik są zawsze precyzyjnie 
wykonane i starannie wykończo-
ne. Jej talent, umiejętności i wie-
dza z zakresu haftu na pewno 
będą wykorzystane w planowa-
nych na przyszły rok warsztatach 
rękodzieła artystycznego. 

jolanta hałas m.

Chwalebne Dzieje lotnictwa 
Polskiego. Obchody 

jubileuszowe w Jaworznie (cz.2)
Po zakończeniu uroczystości  na terenie 

Osiedla Stałego w sanktuarium i Kaplicy 
Lotników pw. MB Loretańskiej, druga jej 
część odbyła się w centrum miasta, w nie-
dzielę,21 wrześni, a na placu przed Halą 
Widowiskowo-Sportową i w budynku TG 
„Sokół” MCKiS, przy ul. Mickiewicza 2.

Na placu przed Halą Widowiskowo-
Sportową przez 72 Dywizję Rakietową 
z Oświęcimia zaprezentowane zostały eks-
ponaty Sił Zbrojnych: sprzęt artyleryjski 
i armata przeciwlotnicza. Mimo niesprzy-
jającej aury, zimna i padającego deszczu, 
chętnych do oglądania sprzętu było wielu.

Przed tablicą pamiątkową mjr pil. Ka-
rola Pniaka na gmachu Sokoła złożone zo-
stały wiązanki kwiatów. W sali teatralnej 
MCKiS odbyła się dalsza część oficjalnych 
uroczystości z udziałem zaproszonych go-
ści, reprezentantów Polskich Sił Powietrz-
nych, przedstawicieli władz wojskowych, 
jednostek lotniczych, sztabów, pułków 
wojsk lotniczych, weterana II wojny 
światowej kpt. pil. Antoniego Tomiczka, 
seniorów lotnictwa, byłych jaworznickich 
lotników, przedstawicieli władz miasta 
Jaworzna, instytucji kulturalnych i żoł-
nierzy pułków lotniczych.

Powitania wszystkich obecnych, gen. 
dywizji pil. Jackiewicza, gen. bryg. pil. 
Kuziory, szefa Wojewódzkiego Sztabu Woj-
skowego, Zbigniewa Piątka z Katowic, ka-
dry oficerów płk. dypl. pil. Sławomira Ża-
kowskiego, płk. pil. Waldemara Gołębiow-
skiego, włodarzy miasta Jaworzna dokonał 
prowadzący uroczystość prezes Zarządu 
Głównego SLPP, Tadeusz Zemuła.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmar-
łego płk. pil. Józefa Rudnickiego, członka 

pocztu sztandarowego podczas trwających 
uroczystości południowych w sanktu-
arium i w Kaplicy Lotników.

Prezydent miasta Paweł Silbert pod-
kreślił znaczący wkład lotnictwa polskie-
go dla obronności kraju. Podziękował za 
zaangażowanie i pracę na rzecz lotnictwa 
prezesowi Zarządu Głównego SLPP, Tade-
uszowi Zemle.

Bardzo wymownym i oryginalnym 
punktem programu było wysłuchanie hym-
nu 308 Dywizjonu Krakowskiego w wyko-
naniu jaworznianina, znanego w środowisku 
artystycznym barytona, Jana Wolańskiego. 
odtworzonego muzycznie przez Marka Sarta 
od czasu rozwiązania Dywizjonu.

Z dużym zainteresowaniem słuchaczy 
spotkał się multimedialny wykład o Wyż-
szej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych 
w Dęblinie, w którym zawarto krótki rys 
historii szkoły, kierunki kształcenia oraz 
zmiany w ich zakresie w ciągu lat dzia-
łalności tego ośrodka, a także informację 

o szkoleniach na różnych typach samolo-
tów i zmianach planowanych w najbliższej 
przyszłości.

Pierwsza Oficerska Szkoła Lotnicza po-
wstała w Grudziądzu w roku 1925. W 1927 
r. przeniesiona została do Dęblina. Absol-
wentem OSL w Dęblinie został rodowity 
jaworznianin – Karol Pniak, który ukończył 
szkołę w czerwcu 1939 roku i otrzymał przy-
dział do 142 eskadry myśliwskiej 4 pułku lot-
niczego w Toruniu, a w sierpniu promowany 
został do stopnia porucznika pil.

1 września w składzie lotnictwa wspie-
rającego wojska Armii Pomorze brał 
udział w walkach powietrznych z wro-
giem. Zestrzelił w kampanii wrześniowej 
2 samoloty,2 września Do-17,4 września 
Ju-87, później działał w RAF-ie na terenie 
Wielkiej Brytanii.

W bilansie walk powietrznych w czasie 
II wojny zestrzelił 6 i ¾ samolotów, wiele 
również uszkodził. Wykonał 212 lotów bo-
jowych i 44 operacyjne. Czterokrotnie był 
zestrzelony, dwukrotnie ranny uratował się 
skokiem na spadochronie.

Sylwetkę mjr pil. Karola Pniaka, dowódcy 
308 Dywizjonu Krakowskiego Myśliwskiego, 
jednego z najwybitniejszych lotników pol-
skich w okresie sprzed wojny oraz okresu 
wojny, uhonorowanego czterokrotnie Krzy-
żem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Virtuti 
Militari, angielskim DFC (Distinguished 
Flying Cross), Medalem Lotniczym i innymi 
wysokimi odznaczeniami różnych państw 
nad którymi walczył, przedstawił sekretarz 
SLPP Stanisław Nowakowski. W uroczysto-
ści uczestniczył syn jaworznickiego zasłużo-
nego bohatera także Karol (jr) Pniak.

W następnym wydaniu ukaże się rela-
cja z finałowej części uroczystości i nazwi-
ska odznaczonych.

 zoFIa Żak

Mjr pil. Karol Pniak



22 Co tydzień nr 40/888
1 października 2008 roku

Miasto JaworznoReklama

RADIA CB

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

czynne od 9.00 do 17.00
soboty do 9.00 do 13.00

1107/D/08

1105/d/081104/d/08

1190/d/08

1106/d/08
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Ogłoszenie własne 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

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”

PRZeWóZ TOWARóW NIeBeZPIeCZNYCh (AdR) 06.10.2008
OBSŁUGA WóZkóW JeZdNIOWYCh 13.10.2008
kURS dOkSZTAŁCAJĄCY kIeROWCóW 
WYkONUJĄCYCh TRANSPORT dROGOWY 20.10.2008

Trwa nabór na kursy: 
instruktora nauki jazdy, upraw-
nienia 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

Uwaga na czas remontu Biuro Obsługi zostało 
przeniesione do naszego Centrum Szkoleniowego 
na ul. krakowską 9 (obok PkM) pon-pt 8.00-16.00

tel. 751 56 65, 615 67 26, fax 615 67 25
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1222/d/08

1462/d/08

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

1346/d/08

Sprzedaż:
łożyska, 
silniki: siemens 0,12 – 30 KW, 
reduktory, 
koła pasowe
pneumatyka
sprzęgła, 
pasy klinowe, 
zębate, 
simmering, segery

Drut spawalniczy, 
elektrody, 

akcesoria spawalnicze.

Atrakcyjne ceny 

PHU MARSEL
43-602 Jaworzno 

ul. Górnośląska 66
Tel/fax: 032 616 18 78

tel. 0 662 109 501

1439/d/08

Oddziały Szkoły mieszczą się w Centrach Nowoczesnej Techniki Grzewczej firmy Viessmann we:
Mysłowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Warszawie, Gdańsku i Zielonej Górze
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Obchody Jubileuszu 40-lecia Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego w Jaworznie pod patronatem:

pani krystyny Bochenek – wicemarszałek Senatu RP
pana Pawła Silberta – prezydenta Miasta Jaworzna
pana Wojciecha Saługi – posła na Sejm RP 

Zapraszamy na ZJAZd ABSOLWeNTóW 25 października 2008 r.

Harmonogram zjazdu
11.00 – uroczysta Msza święta w Kolegiacie św. Wojciecha
12.00 – przemarsz absolwentów do  budynku szkoły przy ulicy Chopina 40

– spotkanie z wychowawcami
– koncert w wykonaniu absolwentów i uczniów szkoły
– przedstawienie teatralne „Król Chłopów” w reżyserii Zbigniewa Adamczyka
– inne atrakcji i niespodzianki

Prosimy się logować www.zsp1.jaworzno.edu.pl w zakładce Jubileusz.

Więcej informacji na stronie internetowej, lub pod nr telefonu (032) 616 35 81. 

Liczymy, że dzięki wzajemnym kontaktom wiadomość ta dotrze do Każdej i Każdego z Was.

Liczymy również na pomoc finansową niezbędną do przygotowania jubileuszu. Nasze 
konto: Spółdzielczy w Jaworznie rachunku: 36 8445 0007 0000 0033 7496 0001 

dopiskiem: Jubileusz - 40 lat 
dyrEkcja szkoły oraz komItEt orGanIzacyjny juBIlEuszu

Schola instrumentalno-wokalna 
„Kantyczki” działająca przy para-
fii na Niedzieliskach odniosła swój 
kolejny sukces. W ostatnią sobotę,  
27 września br. jury VI Archidiece-
zjalnego Festiwalu Piosenki o Bożym 
Miłosierdziu przyznało pierwsze 
miejsce scholi z naszego miasta.

Sobotnie zwycięstwo tym bardziej 
cieszy, że na festiwalu w Chełmku nie 
było kategorii wiekowych. Dzieci stanęły 
do rywalizacji z dziećmi, młodzieżą, stu-
dentami i dorosłymi. Zwyciężyły jednak 
„Kantyczki”. Jury doceniło m.in. pomy-
słowe aranżacje piosenek, ilość zaanga-
żowanych małych muzyków, radosny 
dwugłosowy śpiew scholi i ogólną miłą 
prezentację repertuaru dopasowanego 
do poziomu dzieci. Radość „Kantyczek” 
była więc ogromna.

Odbierając nagrodę ks. Marek obie-
cał, że schola będzie jeszcze piękniej śpie-
wała i grała dla Pana Boga. Natomiast 
dzieci zastanawiają się, gdzie pojechać 
tym razem na zasłużoną wycieczkę.

Jak informowaliśmy wcześniej, 
w maju tego roku dzieci zostały lau-
reatami Festiwalu Piosenki Maryjnej 
w Dąbrowie Górniczej, gdzie nagrodą 

Kantyczki na fali

był wyjazd do Wesołego Miasteczka 
w Chorzowie.

Korzystając z tego, że rok szkolny 
dopiero się rozpoczyna do scholi mogą 
jeszcze dołączyć nowe osoby, które pra-
gną śpiewać lub grać razem z dziećmi 
z Niedzielisk. Zapraszamy więc na 
najbliższe spotkanie i próbę w piątek 
o 16.00. do salki parafialnej przy parafii 
św. Jana Kantego.

Aby rzeczywiście wywiązać się 
z obietnicy ks. Marek poszukuje również 
osoby z wykształceniem muzycznym do 
prowadzenia prób instrumentalnych 
i wokalnych scholi pod numerem tele-
fonu (32)7523534. Przed „Kantyczkami” 
bowiem kolejny konkurs, tym razem 
w naszym mieście – Diecezjalny Festiwal 
Kolęd i Pastorałek.

(IW)

Jaworznickie „Kantyczki” wyśpiewały pierwsze miejsce 

Dokładnie trzy tygodnie 
temu, 9 września br., trójka 
jaworznian: Marta Żbik, Piotr 
Fijoł i Sebastian Pycia stanęli 
na najwyższym szczycie Afryki 
– Kilimandżaro. O godzinie 
8:26 czasu polskiego zdobyli 
najwyższy wierzchołek góry 
– Uhuru Peak, który wznosi się 
blisko 6 kilometrów nad poziom 
morza. Dzisiaj opowiadają  
o szczegółach wyprawy.

Piotrek jest ratownikiem medycz-
nym, Marta studentką, a Sebastian pra-
cuje w firmie komputerowej. W głowie 
mają sporo pomysłów mniej lub bardziej 
szalonych. Pasjonują ich nietypowe wy-
zwania i wyprawy. W ubiegłym roku 
Sebastian z Piotrem zdobyli najwyższy 
szczyt Europy – Mont Blanc. Tym razem  
przygoda poniosła ich kilometr wyżej, 
w mniej cywilizowane miejsce – sam 
środek Afryki.

Przygotowania do wyprawy rozpo-
częli na kilka miesięcy przed wyjazdem. 
Najpierw uzupełniali wiadomości teo-
retyczne – poznawali kontynent, jego 
kulturę, zwyczaje panujące w Tanzanii. 
To był warunek bezpiecznego pobytu 
na „Czarnym Lądzie”. Kolejne miesiące 
to ścisły trening fizyczny – bieganie, 
pływanie i wspinaczka górska.

– Afryka to niebezpieczny kraj, nie 
tylko pod względem przestępczości, 
ale także chorób zakaźnych. Ważnym 
etapem przygotowań do wyprawy były 
szczepienia ochronne. Zaszczepiliśmy 
się przeciwko żółtej febrze, żółtaczce 
pokarmowej, durowi brzusznemu i 
polio. Podczas wyprawy dodatkowo 
łykaliśmy tabletki przeciwko malarii 
– tłumaczy Piotr Fijoł.

Wyruszyli 3 września z warszaw-
skiego Okęcia. Przez Amsterdam do-
lecieli do stolicy Kenii – Nairobi. Póź-
niej autobusem przekroczyli granicę 
z Tanzanią i dotarli do Arushy, która 
leży już w bezpośrednim sąsiedztwie 
Narodowego Parku Kilimandżaro. 
Po dwóch dniach pobytu, załatwieniu 

Jaworzno na Dachu Afryki

spraw wizowych, a także zezwoleń na 
wejście do parku, wyruszyli na podbój 
Kilimandżaro. Wybrali trudniejszy 
wariant trasy, planując zdobycie szczytu 
drogą o nazwie Machame.

Pierwszy etap pieszej wędrówki to  
18 kilometrowy odcinek przez afrykań-
ską dżunglę. Pokonali go w potwornym 
upale w siedem godzin. Kolejny dzień 
wędrowali pośród krzewów i suchych 
drzew, ale ze względu na wysokość, upał 
już nie był tak uciążliwy.

– Drugiego dnia znaleźliśmy się na 
wysokości 3840 m n.p.m. W nocy strasz-
nie przeszkadzał mi wiatr i dokuczał 
przenikliwy chłód. Mimo, że spałem  
w śpiworze przystosowanym do minus 
19 stopni i byłem bardzo ciepło ubrany, 
było mi tak zimno, że nie mogłem zasnąć 
– wspomina Sebastian Pycia.

Dzień trzeci przeznaczyli na aklima-
tyzacje, aby przyzwyczaić organizmy 
do wysokości i zminimalizować efekty 
choroby wysokościowej. Wspięli się na 
4600 metrów, a później zeszli do obo-
zowiska Barranco Camp, które leży na 
wysokości 3950 metrów. 

– Czwarty dzień był najcięższy. Po 
ośmiu godzinach marszu, po krótkim 
odpoczynku, o północy rozpoczęliśmy 
zdobywanie szczytu. Przed nami było 
dziewięć godzin wspinaczki, a później 
dziesięć godzin drogi powrotnej – mówi 
Piotr Fijoł. 

Dodatkowo brak tlenu oraz niskie 
ciśnienie utrudniały wędrówkę. Ale 
udało się. Potwornie zmęczeni, ale 
szczęśliwi, 9 września o godz. 8:26 
rozwinęli na szczycie Kilimandżaro 
flagę Jaworzna. 

*          *          *
Ich przygoda w wielkimi wyprawami rozpoczęła się kilka lat temu. W 2005 r. 
Piotrek przemierzył pieszo polskie wybrzeże pokonując 530 km. Swoją pasją 
podróżniczą zaraził Sebastiana i w ubiegłym roku w trudnych warunkach 
atmosferycznych zdobyli najwyższy szczyt Europy – Mont Blanc. W tym 

roku do ich grona dołączyła kobieta. Marta Żbik, studentka administracji 
i pasjonatka sportów zimowych, zawsze marzyła o wyprawie do Afryki.

Jak zawsze najtrudniej było sfinansować wyprawę. Koszt zdobycia najwyższego 
szczytu Afryki przez trzyosobową grupę oceniono na 25 tysięcy złotych. 

Najwięcej kosztuje przelot z Polski do Tanzanii, ok 11 tysięcy oraz koszty 
związane z pozwoleniem zdobycia góry - 7 tysięcy. Pozostałe koszty to wizy, 

lokalne transfery, wyżywienie czy też noclegi. Część środków udało się zdobyć 
od właścicieli jaworznickich firm. Pozostałe to własne oszczędności uczestników 

wyprawy. 
-----------------------------------------------------------

Wyprawę wspomogli: ART-COM Sp. z o.o., Energomer Sp. z o.o., Klakson, 
Netcom oraz Urząd Miejski w Jaworznie. Patronat honorowy nad wyprawą 

objął prezydent Miasta Jaworzna – Paweł Silbert.

Piotr Fijoł i Sebastian Pycia wraz ze swymi przewodnikami na najwyższym szczycie Afryki – Kilimandżaro (wys. 5895m npm.)


