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601. rocznica 
zwycięstwa pod 
Grunwaldem

Pora na dymisję
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355+9355.

I LO 162 156 96,30% 99,40%

II LO 163 162 99,40% 100,00%

III LO (ZSO) 126 122 96,80% 100,00%

Technikum nr 6 27 24 88,90% 88,90%

355.935'5

I LO 166 163 98,20% 99,40%

II LO 161 160 99,40% 99,40%

III LO (ZSO) 105 101 96,20% 99,00%

Technikum nr 6 33 23 69,70% 75,80%

35'5935''

I LO 150 144 96,00%
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II LO 143 135 94,41%

III LO (ZSO) 115 112 97,39%

Technikum nr 6 37 25 67,57%
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355+9355.

Gimnazjum nr 10 7 pkt I

Gimnazjum nr   4 6 pkt II

Gimnazjum nr   1 4 pkt III

Gimnazjum nr 11 1 pkt IV
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355.935'5

Gimnazjum nr   4 7 pkt I, II

Gimnazjum nr 11 7 pkt I, II

Gimnazjum nr   1 4 pkt III
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Tab. 1. Ranking jaworznickich gimnazjów opracowany na podstawie 
materiałów przesłanych przez naczelnika Zbigniewa Mikę.

Tab. 2. Wyniki szkół licealnych oraz Technikum nr 6 opracowane na podst. materiałów 
przesłanych przez naczelnika Mikę oraz na podst. informacji ze szkół (ostatni 
rok szkolny 2010/2011).

Naczelnik Wydziału Oświaty UM przesłał nam materiały do oceny 
pracy dyr. Elwiry Woźniak-Lehnort, którymi dysponował od dwóch lat

���
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���	��,����. Pierwszy, że w tym roku III LO stało 
się zdecydowanym liderem. Drugi, że wyniki Technikum nr 6 pogarszają się z roku na rok.

Wyniki dla wszystkich 
gimnazjów są obszer-
ne, ponieważ dotyczą 
egzaminów z trzech 
części: humanistycznej, 
matematyczno-przyrod-
niczej oraz językowej. 
Do stworzenia rankin-
gu przyjęliśmy prostą 
zasadę: 
Za pierwsze miej-
sce dla danej części 
liczymy 3 punkty, 
za drugie 2 punkty 
a za trzecie 1 punkt.

Naczelnika Zbigniewa Mikę uważamy za 
sympatycznego człowieka i osobiście nic 
do niego nie mamy. Jednak patrząc na jego 
działania jako urzędnika odpowiedzialnego za 
oświatę w mieście, musimy stanowczo zawołać 
– dość degradacji jaworznickiej oświaty. Pora 
zatem na dymisję, Panie Naczelniku.

Sprawa „wyautowania” Elwiry 
Woźniak-Lehnort podczas proce-
dury konkursowej ze stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących (ZSO) miała od sa-
mego początku posmak skanda-
lu. Po dwóch poprzednich nume-
rach gazety wydawało nam się, 
że przytoczyliśmy wszystkie argu-
menty za poglądem, że to obecna 
dyrektorka, a nie jej kontrkandy-
datka, winna zostać szefową ZSO. 
Argumenty były poważne.

Zdarzyła nam się jednak rzecz 
szczególna. Prezydent Silbert za-
rzucił naszej redakcyjnej koleżan-
ce, że wyniki dydaktyczne Elwiry 
Woźniak-Lehnort nie są tak dobre, 
jak pisaliśmy w gazecie (cyt. z nr. 
25: Ostatnie lata, to pasmo sukce-
sów Liceum Ogólnokształcącego nr 
III i Gimnazjum nr 4 wchodzących 
w skład ZSO). Stało się to w obec-
ności naczelnika Miki. Ten nie po-
twierdził wprost słów prezydenta, 
ale usiłował je podtrzymać. Kole-
żanka poprosiła zatem o materia-
ły, na podstawie których prezy-
dent wyrokował.

Żeby nie komplikować ana-
lizy gradem liczb, zrobiliśmy 
z tych materiałów skrót, któ-
ry dotyczy jedynie najlepszych 
jaworznickich gimnazjów oraz 
najlepszych liceów ogólno-
kształcących i Technikum nr 6, 
w którym uczy laureatka kon-
kursu na dyrektora ZSO Marta 
Figura (Tabele nr 1 i 2).

Wynika z nich jasno, że po-
zbycie się Woźniak-Lehnort, 
której wyniki gwarantują so-
lidne wykształcenie młodzieży 
w porównaniu do wątpliwych 
osiągnięć jej konkurentki, sta-
nowi zagrożenie dla jaworznic-
kiej oświaty. To kolejny przy-
kład, że nadzór naczelnika Miki 
nad podległymi mu jednostka-
mi jest iluzoryczny i wprowadza 
prezydenta w błąd.

Przypomnijmy o wpadkach 
naczelnika z przeszłości. Jed-
na związana była z bibliote-
ką – wtedy przepuścił wadliwy 
plan budżetu tej placówki. Dru-
ga z subwencjami w oświacie 
– wtedy gmina musiała zwró-
cić budżetowi państwa 2 mln zł.

Trzeba wszystko zrobić, 
aby nasze miasto było lepsze – 
w tym przypadku w dziedzinie 
oświaty.

Józef Matysik

PS Po publikacji artykułu „Lepsi 
i lepsiejsi” zadzwonili do mnie 
nauczyciele z Solidarności ZSO, 
twierdząc, że Maciej Brüll mnie 
zmanipulował. Przekazał mi, że protest 
przeciwko wynikowi konkursu wniosło 
17 z 27 członków Solidarności ZSO. 
Tymczasem protest podpisało 17 
członków rady pedagogicznej ZSO 
należących do Solidarności na 18, 
ponieważ jednej nauczycielki nie było 
w szkole. Reszta członków to sprzątaczki, 
o czym mnie Brüll nie poinformował.
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������7�2$��� ! Największa 
plenerowa impreza w Jaworznie 
w tym roku odbędzie się 30 lipca 
na stadionie sportowym przy uli-
cy Moniuszki. Już można kupić 
bilety. Wejściówki w cenie 10 zł 
można nabyć w kasach placó-
wek Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu oraz za pośrednictwem 
internetu. W dniu imprezy zapła-
cimy 20 zł. Dzieci do 7 lat mają 
wstęp darmowy. 
W tym roku organizatorzy zapla-
nowali 3 koncerty: zespołu Lesz-
cze, Ewy Farnej i Agnieszki Chy-
lińskiej. Potem pokaz sztucznych 
ogni, konkurs mistrzów wizuali-
zacji Videozone i na koniec wiel-
ka dyskoteka z trójwymiarowymi 
obrazami – 3D Disco.

p.jamróz
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Miasto Jaworzno

W lipcu mija 68. 
rocznica pacyfikacji 
przez hitlerowców 
leśniczówek 
w Jeziorkach 
i Byczynie oraz 
serii aresztowań 
jaworznian 
współpracujących 
z ruchem oporu.

4 lipca 1943 roku w Byczynie 
Niemcy ujęli partyzanta i łączni-
ka oddziałów leśnych. Znalezio-
no przy nim gazetkę propagan-
dową i przepustkę pracownika 
leśnego. To zapoczątkowało se-
rię aresztowań osób współpra-
cujących z ruchem oporu.

Zaczęło się od pacyfikacji leśni-
czówki w Jeziorkach, gdzie zginął 
jeden z partyzantów. Następnie do-
szło do serii potyczek z oddziałami 
leśnymi, w których polegli kolejni 
jaworznianie i w końcu aresztowa-
nia Franciszka Abstorskiego z ro-
dziną w leśniczówce w Byczynie.

Aresztowani trafili do różnych 
obozów zagłady. – Osiem osób 
z rodziny Preglerów i Abstor-
skich zginęło. Reszcie udało się 
przeżyć. Jedna z córek państwa 
Abstorskich przeżyła Oświęcim, 
ale zmarła 5 listopada 1945 z po-
wodu przeprowadzanych na niej 
eksperymentów medycznych – 
mówi Ludzika Smalcerz z klubu 
Kasztan MCKiS w Jeziorkach.

Na pamiątkę tych wydarzeń 3 
lipca odbyła się uroczysta msza 
święta w Jeziorkach i pod po-
mnikiem Poległym Bohaterom 
w Walce z Faszyzmem Hitle-
rowskim w lesie zostały złożone 
kwiaty. Potem w klubie Kasztan 
spotkali się weterani, rodziny 
ofiar i władze miasta.

– Czasami sobie myśleliśmy, czy 
ta ofiara miała sens, czy nie lepiej 

było gdzieś się schować, przeżyć 
tę wojnę i jakoś tam potem byśmy 
wszyscy żyli. Takie spotkania jak to, 
uświadamiają nam, że to jest na-
dal tutaj pamiętane i to poświęce-
nie miało sens – powiedział Andrzej 
Pregler, potomek bohaterów.

p.jamróz

Aktualności
4 lipca 1943 r. w Jaworznie zaczęła się fala aresztowań współpracowników ruchu oporu

Państwo: Bronisława i Jan Bień, Zofia i Zbigniew Baszak, Janina i Stanisław Grochowscy, Jadwiga i Józef Brodziak, Maria 
i Zdzisław Perończyk, Joanna i Roman Dzięgiel, Zofia i Stanisław Pitala, Janina i Jan Gajek, Zofia i Kryspin Podyma, Maria 
i Ryszard Gut, Helena i Piotr Syguła, Halina i Mieczysław Knapik, Stanisława i Kazimierz Warzecha, Bogusława i Mieczysław 
Mnich, Maria i Henryk Proksa oraz Maria i Władysław Sarnik w zeszły m tygodniu świętowali jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Podczas uroczystości w Urzędzie Miejskim prezydent miasta Paweł Silbert odznaczył jubilatów „Medalami 
za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez prezydenta RP
Jubilaci otrzymali pamiątkowe dokumenty, kwiaty, oraz upominki. Po części oficjalnej jubileuszy w Sali Ślubów odbyły się 
spotkania z prezydentem Pawłem Silbertem, Zastępcami Przewodniczącego Rady Miejskiej Januszem Ciołczykiem i Pawłem 
Bańkowskim oraz Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Aleksandrą Talowską

Na Podwalu nie 
ma bankomatu, 
w którym można 
po godzinach otwarcia 
banków wypłacić 
gotówkę. W tej sprawie 
napisał do nas pan 
Rafał.

Chciałbym zwrócić się do Pań-
stwa z pewną prośbą. W Jaworz-
nie jest ogromna ilość banków, ale 
żaden jak dotąd nie jest zaintere-
sowany umieszczeniem swojego 
bankomatu na Osiedlu Podwale, 
np. w Pawilonie Słoneczna. Wszyst-
kie większe dzielnice mają chociaż 
jeden bankomat a na Podwalu nie 
ma żadnego.

Nie każdy jest młody i zdrowy, 
aby mógł biegać do Centrum, kie-
dy zabraknie mu gotówki, a nie 
wszędzie jeszcze można płacić kar-
tą. Bardzo proszę o poruszenie tej 
sprawy.

Rafał

Przekazaliśmy pytanie pana Ra-
fała do kilku banków, które mają 
swoje placówki na terenie naszego 
miasta. Tylko bank PKO SA odpo-
wiedział, że przeanalizuje propo-
zycję czytelnika.

Odpowiedział nam Tomasz 
Bogusławski rzecznik PKO SA: 
„Bardzo dziękuję za przesłanie 

Posłowie PiS w Jaworznie

od klienta propozycji zainstalo-
wania bankomatu. Sygnały tego 
typu są dla banku bardzo cenne, 
gdyż właśnie mieszkańcy konkret-
nych miast, dzielnic wiedzą najle-
piej, gdzie bankomat jest im po-
trzebny(...).

W Jaworznie bank dysponuje 
trzema bankomatami własnymi 
oraz na terenie miasta działają-
również trzy bankomaty sieci Eu-
ronet, które umożliwiają klientom 
Pekao bezprowizyjną wypłatę go-
tówki. Oczywiście nie przekreśla 
to możliwości zainstalowania no-
wego urządzenia w okolicy suge-
rowanej przez czytelnika.

Podejmując decyzje o zainsta-
lowaniu bankomatu w konkretnym 
miejscu bierze się pod uwagę wie-
le argumentów. Bank zwraca uwa-

Na Podwalu chcą bankomat Uczcili pamięć partyzantów

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Chodziły już słuchy, że nowy 
właściciel stadniny w Cięż-
kowiach sprzeda zwierzę-

ta na rzeź. Dementujemy plotki. 
Aneta Puchalska i Piotr Kubacz-
ka zamierzają rozwijać ośrodek.

4 lipca podpisali umowę na 10-let-
nią dzierżawę Ośrodka Hippicznego 
w Ciężkowicach od Fundacji Ener-
getyka na Rzecz Polski Południowej.

Aneta Puchalska i Piotr Kubacz-
ka chcą postawić na rozwój ośrodka. 
– Mamy zamiar tutaj dużo dobrego 
zrobić dla tego miasta, głównie dla 
dzieci – mówi Aneta Puchalska.

Kim są nowi właściciele? Pani 
Aneta jest przedsiębiorcą. Ma po-
nad dziesięcioletnie doświadczenie 
w zarządzaniu firmą. Piotr Kubaczka 

to doskonały jeździec. Oboje kochają 
konie i od razu dementują pogłoski 
o tym, jakoby zwierzęta ze stadniny 
miały zostać sprzedane do rzeźni.

Na razie w ośrodku trwają prace 
porządkowe i inwentaryzacja tego, 
co zostało po poprzednim zarządcy 
ośrodka. A w planach jest rozbudo-
wa o parkur, plac zabaw, karuzelę 
dla koni.

Celem nowych właścicieli jest 
rozwijanie ośrodka w kierunku reha-
bilitacji i rekreacji. Chcą współpra-
cować z placówkami oświatowymi.

Mimo porządków i prowadzonych 
prac stadnina jest cały czas czynna. 
Codziennie od 9 rano do ostatniego 
klienta można jeździć konno.

p.jamróz

gę na liczbę ludności, odległość 
od najbliższego bankomatu.

Wymienione kryteria są oczy-
wiście ważne, ale nie przesądzają 
do końca sprawy, gdyż nie istnieją 
sztywne liczby np. liczba ludności, 
czy ilość klientów od których bank 
uzależnia instalację bankomatu.

Oprócz kryteriów biznesowych 
pomocnych w podjęciu decyzji 
o instalacji, bank zawraca rów-
nież uwagę na kryteria technicz-
ne. Konieczne jest odpowiednie 
miejsce na instalację urządzenia, 
miejsce dobrze dostępne nie tyl-
ko dla klientów, a także dla obsłu-
gi, która musi ładować bankomat.

Miejsce to musi być komfortowe 
dla klienta i przede wszystkim bez-
pieczne. Dopiero po przeanalizowa-
niu czynników biznesowych i tech-
nicznych, bank może podjąć decy-
zję o instalacji nowego bankomatu.

Wybierając lokalizację zawsze 
kierujemy się dobrem klientów 
tych obecnych jak i potencjal-
nych, gdyż bliskość bankomatu 
jest jednym z czynników decydu-
jącym o wyborze banku. Dlatego 
jeszcze raz dziękuję za przesłana 
opinie mieszkańca Jaworzna.” 

p.jamróz

Stadnina będzie się rozwijać

Zastępca prezydenta Dariusz Starzycki składa hołd poległym bohaterom 

�����!��- Beata Mazurek, Dariusz Starzycki (zastępca prezydenta), Ewa Malik, 
Jerzy Rębek, Teresa Wargocka i Maria Zuba przed spotkaniem z wyborcami 
w bibliotece złożyli kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości w Rynku



3Co Tydzień nr 27/1032
6 lipca 2011 roku
Miasto Jaworzno Aktualności

bitwa pod Grunwaldem odbyła się 15 lipca 1410 r.

W nawiązaniu do Pana 
wypowiedzi na ostat-
niej sesji Rady Miej-

skiej, dotyczącej złożenia przeze 
mnie na ręce władz chińskich 
apelu o wypuszczenie na wolność 
aresztowanego artysty Aia Weiwei 
i artykułu na powyższy temat, jaki 
opublikował Pan w ostatnim wyda-
niu gazety Co Tydzień, czuję się 
w obowiązku odnieść się do Pana 
stanowiska.

Będąc uczciwym wobec miesz-
kańców Jaworzna i Pana, propo-
zycji tej nie mogłem przyjąć i nie 
przyjąłem. Po pierwsze przyjmując 
zaproszenie strony chińskiej zgo-
dziłem się z formalnymi aspektami 
wizyty w Chinach, po drugie jako 
szef delegacji czułem się odpowie-
dzialny za bezpieczeństwo wszyst-
kich jej uczestników. Spełnienie 
Pana prośby mogło się skończyć 
poważnymi nieprzyjemnościami 
dla naszej delegacji.

Na spotkaniu z Ambasadorem 
RP w Pekinie – Tadeuszem Chomic-
kim i Konsulem RP w Szanghaju – 
Andrzejem Łysiakiem, poruszyłem 
temat Pana apelu. Pan Ambasador 
jednoznacznie stwierdził, że przyję-
te przeze mnie stanowisko było roz-
sądne i poprawne, ponieważ kwestie 
związane z przestrzeganiem praw 
człowieka zostały przypisane orga-
nom Unii Europejskiej. Ambasador 
stwierdził ponadto, że postawienie 
takich żądań byłoby ogromnym błę-
dem z naszej strony. Strona chińska 

nie zrozumiałaby naszych intencji. 
Szczęśliwie podczas naszej wizyty 
w Chinach, Pan Weiwei został zwol-
niony z aresztu.

Z żalem stwierdzam także, że ab-
solutnie nieuzasadnione i niepraw-
dziwe jest stwierdzenie Pana Redak-
tora, o mojej nieprzychylnej posta-
wie wobec księdza proboszcza Pa-
rafii w Jeleniu, bowiem żaden fakt 
na to nie wskazuje. Ksiądz Janusz 
Glanowski, podczas mojej nieobec-
ności, spotkał się kilka tygodni temu 
z moim zastępcą Tadeuszem Kacz-
markiem i później już nie zabiegał 
o bezpośrednie spotkanie ze mną. 
Z przyjemnością spotkam się z księ-
dzem proboszczem, o ile wyrazi 
taką potrzebę.

Szanowny Panie Redaktorze. 
Przed ferowaniem nieuzasadnio-
nych stwierdzeń związanych z za-
grożeniami, jakie potencjalnie może 
nieść dla miasta obecność Chińczy-
ków, warto zastanowić się, jakie ko-
rzyści możemy jako miasto odnieść 
w kontaktach handlowych z China-
mi i jak tę szansę właściwie powin-
niśmy wykorzystać.

W najbliższych dniach z przy-
jemnością poinformuję mieszkań-
ców Jaworzna, o ile będzie to moż-
liwe, za pośrednictwem Państwa 
gazety i telewizji, o przebiegu wi-
zyty w Chinach i deklarowanych 
przez władze Yiwu celach współ-
pracy z Jaworznem.

Z poważaniem,
Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna

Szanowny Panie Redaktorze,

W sprawie Aia Weiwei

Chińczyków należy 
traktować poważnie

W niedzielę, w godzinę 
miłosierdzia, czyli 
o godz. 15 odprawiona 
została w kościele 
Miłosierdzia Bożego 
na Borach msza św. 
w intencji jaworznickich 
energetyków. 
W szczególności 
modlono się 
za pracowników, za ich 
rodziny i emerytów 
Elektrowni Jaworzno I.

Homilię wygłosił ks. dr Lucjan 
Bielas, którego ojciec był pracow-
nikiem Elektrowni Jaworzno I. 

W intencji jaworznickich energetyków
O pracy ojca a tym samym o pracy 
wszystkich energetyków powie-
dział: – W naszym życiu możemy 
mieć różne fascynacje, którymi je-
steśmy napełnieni i które mogą 
nas pochłaniać. Taką fascynacją 
jest praca na elektrowni, w którą 
można się wtopić, czując jej du-
cha. Praca na elektrowni dawała 
każdemu pracownikowi poczucie 
bezpieczeństwa.

Ks. proboszcz Stanisław Ja-
nicki wspomniał czasy budowy 
kościoła na Borach oraz dzień 
jego konsekracji, kiedy to jed-
nocześnie burzono komin Elek-
trowni Jaworzno I. Podziękował 
za modlitwę obecnym, wśród 
których był prezes Jan Kurp.

Mirosława MatysikKs. proboszcz Stanisław Janicki

TVP Kultura późną porą wy-
emitowała 3 lipca br. film 
Richarda Gordona i Carmy 

Hinton pt. „Brama Niebiańskiego 
Spokoju” traktujący o przyczy-
nach masakry z 3 czerwca 1989 roku 
na placu Niebiańskiego Spokoju 
w Pekinie, który okupowali studenci 
żądający demokratyzacji kraju.

Trzeba mieć zatem świadomość 
co do kilku faktów. Prócz Chińczy-
ków, którzy utrzymują w stalowych 
kleszczach totalitaryzmu swój naród, 
są i tacy, którzy się temu sprzeciwiają 
i gotowi są oddać za to życie. Trzeba 
także pamiętać, że biznesu nie pro-
wadzą szlachetni Chińczycy z placu 
Tienenmen, lecz ci, którzy ich albo 
masakrowali, albo przynajmniej tę 
masakrę w duszy zaakceptowali.

Kto próbuje układać stosunki 
z Chińczykami, mając przeświadcze-
nie, że czasy masakry z placu Tienan-
men są przeszłością, a relacje z nimi 
to czysty biznes, jest niepoważny.

Miesiąc temu, kiedy mijała 22. 
rocznica tej zbrodni, spośród dziesią-
tek tysięcy osób, które zgromadziły 
się w Hong Kongu z płonącymi świe-
cami w parku, na czuwaniu upamięt-
niającym to wydarzenie, aresztowa-
no 53 osoby.

Do dziś władze zmuszają naród 
do życia w kłamstwie, wg którego 
zginęło tylko 214 osób, w tym 36 
studentów. Za podawanie informa-
cji bliskich prawdzie grozi wyrok kil-
kunastu lat więzienia. Dokładnej licz-
by ofiar nikt nie jest w stanie okre-
ślić, bo zabronione są jakiekolwiek 
badania historyczne. Szacunki mó-
wią o 2600 ofiar.

Chińczyków jest dużo i nikt ich 
nie ignoruje. Trzeba jednak wy-
magać od ich respektowania na-
szych europejskich standardów, 
bo grając wg ich reguł, w których 
są mistrzami – można przyjąć, że 
jest już po nas.

Józef Matysik

Plac Tienanmen, 3 czerwca 1989 roku

Uroczystość rozpoczęto mszą św. 
w kościele św. Elżbiety. Pod pomni-
kiem Grunwaldu w patriotycznej 
oprawie harcerze, władze miasta, 
kombatanci oraz uczniowie z Zespo-
łu Szkół nr 3 złożyli kwiaty i zapozna-
li się z historią powstania szczakow-
skiego pomnika.

W pochodzie z orkiestrą Elek-
trowni Jaworzno uczestnicy prze-
szli od Domu Kultury im. Zdzisława 
Krudzielskiego, gdzie powitali ich 
sam król Jagiełło z rycerzami i swo-
im dworem z Bractwa Czarnego Ry-
cerza. Bractwo rozbiło swój obóz 
w Domu Kultury i w interesujący 
sposób pokazało publiczności histo-
rię oręża, demonstrowało walki ry-
cerskie oraz dawne obyczaje, a także 
starodawne tańce białogłów. Historia 
pokazana przez rycerzy bardzo po-
dobała się publiczności, która także 
uczestniczyła w zabawie.

Potem na scenę weszli miejsco-
wi artyści. Występ rozpoczęła grupa 
taneczna Panaceum nowoczesnymi 
tańcami. Zespół Szczakowianki za-
prezentował swój żelazny repertu-
ar pieśni ludowych, a w refleksyjny 
nastrój wprowadził widzów zespół 
A jednak, Ty oraz artyści Studia Po-
ezji i Piosenki Zbigniewa Rutkow-
skiego.

Zespół A jednak, Ty wystąpił 
w składzie Barbara i Mirosław Gra-
czek, Jacek Maliszczak, Mateusz Mo-
tyka i Marek Aleksandrowicz. Wyko-
nał piosenki z tekstami Jacka Malisz-
czaka, do których muzykę skompo-
nował Mirek Graczek. Artyści Studia 
Poezji i Piosenki: Anna Dyl, Magda-
lena Ples, Grzegorz Wąchała i Ka-
rolina Kałuża oraz Dominik Socha 
śpiewali piosenki Marka Grechuty, 
Mirki Szawińskiej i Zbigniewa Rut-
kowskiego.

Gwiazdą wieczoru był Janusz 
Hryniewicz, który przebierał się 
i naśladował Eltona Johna, Roya 
Orbisona, Tinę Turnę i wresz-
cie króla roch&rolla – Elvisa Pre-
sleya. Zaśpiewał wielkie świato-
we przeboje – niestety przed pu-
stą widownią. Na sali była garstka 
ludzi, kilka dzieciaków i sześciu 
widzów.

Corocznie obchody Grunwaldu 
są imprezą plenerową. W tym roku 
ze względu na deszcz przeniesione 
zostały do budynku domu kultury. 
Czy to jest usprawiedliwienie dla tak 
małego zainteresowania tą impre-
zą? Brakuje chyba poczucia wspól-
noty wśród mieszkańców Szcza-
kowej. I jeśli ktoś nad tym nie po-
pracuje, to imprezy tego typu będą 
jakimś tam zestawem darmowych 
usług dla ludności.

Mirosława Matysik

Praojcom na chwałę, 
braciom na otuchę
Pod pomnikiem Grunwaldu w Szczakowej odbyła się 
w niedzielę uroczystość upamiętniająca 601. rocznicę 
zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem.

Kwiaty pod pomnikiem Grunwaldu składaj kombatanci ,����������7�����$%�������	���
�����



4 Co Tydzień nr 27/1032
6 lipca 2011 roku
Miasto Jaworzno

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

����/"�����
� )- Józef Matysik (red. naczelny), Mirosława Matysik, Grażyna 
Haska, Piotr Jamróz. Współpracownicy: Ryszard Czerwonka, Piotr Grzegorzek, 
Paweł Jędrusik, Maria Runicka, Zofia Żak, Rafał Jarząbek, Bartosz Długajczyk, 
Piotr Pierzchała (korekta).

Biuro reklamy i ogłoszeń: Katarzyna Kwarcińska (kier. biura), Ewelina Jachymczyk.

DTP: Kazimierz Gruszowski.
Druk: Drukarnia Agora Poligrafia, 43-100 Tychy, ul. Towarowa 4

Adres redakcji: „Co Tydzień”,
43-600 Jaworzno, ul. św. Barbary 7,
Red. naczelny: tel. 32 751-91-20
Wydawca: „Wydawnictwo GM” sp. z o.o.
http://www.wydawnictwogm.jaworzno.pl

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Materiałów 
niezamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo 
dokonywania w nich skrótów, nadawania własnych tytułów itp. 

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. 32 61-81-618

P O G O T O W I A
Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 .................................tel. 999, 616-34-57
Pogotowie gazowe, Jaworzno, ul. Matejki 33 ..................................................... 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. 32 61-81-890

P R Z E W O Z Y ,  P O S T O J E  T A X I
Pomoc drogowa –holowanie ................................................................. tel. 504 551 959
Podłęże, ul. Piłsudskiego, dojazd gratis ...................................................tel. 801-84-56
TAXI Centrum, ul. Pocztowa, dojazd gratis ...........................tel. 793-71-71, 615 03 00
Osiedle Stałe, dojazd gratis .......................................................................tel. 801-88-95
Szczakowa, ul. Kolejarzy, dojazd gratis ....................................................tel. 801-80-93
Radio Taxi bezpłatne zamawianie ..............................................................tel. 32 191 91
Leopold, drobne zakupy, dojazd gratis ................................................... tel. 801-84-64
TAXI Gigant, dojazd w I strefie gratis  ...........................tel. 0607-258-227, 801-84-55
TAXI – HALA ................................................................................................tel. 793 83 83

U R Z Ę D Y
Urząd Miejski  43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 – centrala ....tel. 32 61-81-500
 ................................................................................................................fax. 32 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. 32 61-81-716
Wydział SO dowody osobiste – ul. Grunwaldzka 33 ..........................tel. 32 61-81-503
Wydział SO paszporty – ul. Grunwaldzka 33  ..................................... tel. 32 61-81-527
Wydział SO meldunki – ul. Grunwaldzka 33 .......................................tel. 32 61-81-542
Wydział SO prawa jazdy – ul. Grunwaldzka 33 .................................. tel. 32 61-81-519
Wydział SO rejestracja pojazdów – ul. Grunwaldzka 33 ................... tel. 32 61-81-511
MOPS świadczenia rodzinne – ul. Północna 9b ................................. tel. 32 61-81-786
MOPS świadczenia alimentacyjne – ul. Północna 9b ........................tel. 32 61-81-940
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 .......................... tel. 32 61-81-777
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ............tel. 616-54-94, 618-80-04, 616-80-20
                                              616-80-52, 616-80-36, 616-80-68, 616-80-74, 616-80-90
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b .............................. tel. 618-19-00
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ................................................................. tel. 616-39-70
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ............................... tel. 615-56-38
Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9 ............................ tel. 616-32-32
Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 .......................................................... tel. 75-86-157
ZUS Jaworzno, ul. Grunwaldzka 524 ..................................... 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 kasa biletowa ....................................................................tel. 71 07 131, 71 07 395

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. 754-93-91, 754 93 92
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
MPWiK, ul. Św. Wojciecha 34 .............................................. tel. 318-60-30, 318-60-64
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
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ul. Galmany 1 ...................tel. 32 616 35 51

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. Rynek Główny 17 ............................... tel. 751-91-92
Biblioteka Pedagogiczna ............................................................................tel. 751-99-06
Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Pocztowa 5 ...............................................tel. 618-19-50
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. 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. Górniczej 30, 8.00 - 16.00............................................... tel. 616 -74-44 
Hospicjum 24h/dobę .......................................................................... tel. (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. 14.30 - 18.30 ..........................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
Apteka Gnom pn-sob 7.00-20.00, nd 9.00-20.00 ul. Pocztowa 13  ............. tel. 616-61-36
Eskulap codziennie od 7.00 do 22.00 ul. Grunwaldzka 229b ...... tel. 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

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

Serwis informacyjny

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

ul. Łukasiewicza 2 (Os. Stałe) 
telefony całodobowe 32/ 752 60 75, 

616 85 67, 0 600 390 300
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Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

tel. 32/ 616 22 68, 032/ 751 95 92
Czynne całą dobę bezpłatna kaplica pożegnalna

Z notatnika policmajstra

Zapisy uczestników w Oddziale PTTK w Jaworznie 
ul. Grunwaldzka 35 (wejście od ul. Zacisze), 
tel. 32-6163952, 6163908, 0-603275115, 
w godz. 10.00 – 17.00, www.pttk.jaw.pl. 

Ilość miejsc ograniczona!!! 

Komisja Turystyki Górskiej zaprasza
04.06. Rajd Beskid Sądecki Krościenko – Prehy-

ba – Szczawnica: 46, 48, 50, 52 zł
11.06.  Tatry Wrota Chałubińskiego – Morskie 

Oko: 50, 55, 58, 60 zł
18.06. Tatry Świstówka – Morskie Oko: 52, 55, 

58, 60 zł
23-26.06. Sudety – Góry Izerskie, zaliczka w wyso-

kości: 50 zł
09.07 TATRY – Czerwone Wierchy
16.07 TATRY SŁOWACKIE – Czerwona Ławka
23.07  MAŁA FATRA – Krywań
30.07 TATRY – Koprowy Wierch

Oddam psa 
w dobre ręce, 

dwuletnia suka, czarna, 
mieszaniec. 

Kontakt: tel. 608 211 969

Komenda 
jaworznickiej policji 
włączyła się po raz 
kolejny w obchody 
Międzynarodowego 
Dnia Dziecka 
Zaginionego. 

Problem zaginięć dzieci jest 
bardzo złożony i istotny dla po-
licji, dlatego Komendant Głów-
ny Policji gen. insp. Andrzej 
Matejuk objął patronatem ho-
norowym tegoroczną kampa-
nię Fundacji ITAKA – Centrum 
Poszukiwań Osób Zaginionych 
pn. „Nie uciekaj”.

Komendant Główny Poli-
cji, podpisując porozumienie 
o współpracy z Fundacją ITA-
KA – Centrum Poszukiwań Lu-
dzi Zaginionych, zobowiązał 
się między innymi do współre-
alizacji zadań z zakresu profi-
laktyki zaginięć, przeciwdzia-
łania zjawisku zaginięcia oraz 

zmniejszenia konsekwencji 
wynikających z tego zjawiska. „

W ramach kampanii 
informacyjno-
edukacyjnej pn. 
„Nie uciekaj” 
funkcjonuje 
infolinia pod 
numerem telefonu 
116 000 w sprawie 
zaginionego 
dziecka.

Infolinię obsługuje Funda-
cja ITAKA – Centrum Poszuki-
wań Ludzi Zaginionych, a po-
licja od 2009 roku systema-
tycznie włącza się w kampa-
nie informujące o tym nume-
rze. Więcej informacji o kam-
panii informacyjno-edukacyj-
nej pn. „Nie uciekaj” można 
przeczytać na stronie interne-
towej www.nieuciekaj.pl.

K.K.

Nie uciekaj

29 czerwca
!)�%�	$�����%�/�6
��	" Dyrektor jednej 
z jaworznickich firm 
zgłosił, że nieznany 
sprawca po uprzed-
nim przecięciu kra-
ty zabezpieczają-
cej i wybiciu szyby 
w oknie magazynu 
z wnętrza ukradł 12 
sztuk pojemników 
ze środkiem owado-
bójczym. Suma strat 
wynosi 600 złotych.

�$��	���$���!�� 
Przed godziną 9.00 
na ulicy Piaskowej 
patrol wydziału ruchu 
drogowego zatrzymał 
41-letniego miesz-
kańca Szczakowej, 
który będąc w stanie 
nietrzeźwości (bada-
nie wykazało ponad 
promil alkoholu w or-
ganizmie), kierował 
samochodem marki 
Opel Astra.

"�����$��$�� Nie-
znany sprawca 
na ulicy Klonowej 
po uprzednim prze-
cięciu skobla zabez-
pieczającego drzwi 
wejściowe do piwni-
cy z wnętrza ukradł 
kuchenny piec elek-
tryczny o wartości 
600 złotych. Poszko-
dowana to mieszkan-
ka naszego miasta.

30 czerwca
���!���$)�	����6
�! �	�%�/��$� Po-
licjanci z drogówki 
na ulicy Grunwaldz-
kiej zatrzymali 29-let-
niego mieszkańca 
gminy Jodłowa, któ-
ry kierował samocho-
dem marki Mazda, 
będąc w stanie nie-
trzeźwości.

2 lipca
	$��"
)"�*�)�
1��6
!�/�������" Po go-

dzinie 7.00 na ulicy 
Krakowskiej patrol 
z wydziału ruchu dro-
gowego zatrzymał 
32-letniego miesz-
kańca Trzebini, który 
pomimo prawomoc-
nego zakazu sądowe-
go kierował samocho-
dem osobowym mar-
ki Renault.

Uwaga na Oszustów
Policja ostrzega 
przed oszustami, 
którzy znanymi me-
todami „na wnucz-
ka”, „na pracownika 
administracji” oraz 
„na pracownika wo-
dociągów” dopusz-
czają się na tere-
nie naszego miasta 
kradzieży pieniędzy 
z mieszkań. W szcze-
gólności swoich ofiar 
upatrują wśród osób 
w podeszłym wieku, 
mieszkających sa-
motnie.

Na terenie naszego 
miasta w ciągu ostat-
nich tygodni poli-
cja odnotowała kilka 
przypadków próby 
oszustwa właśnie me-
todą „na wnuczka”. 
Sprawcy wykorzy-
stują dobroduszność, 
ufność i życzliwość 
starszych osób.
28 czerwca – 29-let-
nia mieszkanka Osie-
dla Stałego powiado-
miła, że na telefon jej 
90-letniego dziadka 
zadzwoniła nieznana 
kobieta, która poda-
jąc się za osobę z ro-

dziny usiłowała wy-
łudzić znaczną sumę 
pieniędzy. To przy-
kład próby wyłudze-
nia pieniędzy, która 
została udaremniona, 
dzięki trzeźwej oce-
nie sytuacji.
– Apelujemy o ostroż-
ność przy wpusz-
czaniu obcych osób 
do mieszkań. O każ-
dym nieproszonym 
gościu i rozmowie 
telefonicznej z po-
dejrzaną osobą infor-
muj policję – mówi 
podkomisarz Tomasz 
Obarski.
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Z konferencji prasowej prezydenta

pomnik Grunwaldu w Szczakowej powstał w 1910 roku

��	���%��
��	/*��"

Za granicę wyjechała delegacja 
z Jaworzna w składzie Paweł Sil-
bert, zastępca prezydenta Dariusz 
Starzycki, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Paweł Bańkowski, zastępca 
przewodniczącego Paweł Kaczmar-
czyk i pełnomocnik do spraw rozwo-
ju Krzysztof Ciemniewski.

Pobyt za granicą trwał blisko 10 
dni. Przedstawiciele naszego mia-
sta mieli bardzo napięty program 
wizyty. Rozpoczęła się w Pekinie, 
gdzie przez kilka godzin dyskuto-
wali z Ambasadorem RP w Chinach 
Tadeuszem Chomickim.

Kolejnym punktem był Szanghaj 
i tutaj nasza wizytacja spotkała się 
z konsulem generalnym Andrzejem 

Łysiakiem. Po drodze jaworznianie 
mieli okazję naocznie przekonać się 
o tempie rozwoju Chin.

– W Chinach jest świetna infra-
struktura. Rocznie powstaje tam oko-
ło 1.500 km autostrad, nowe linie ko-
lejowe. Jechaliśmy bardzo nowocze-
snym pociągiem, który rozwija pręd-
kość 300 km/h – wymieniał prezy-
dent Paweł Silbert.

Kolejnym etapem podróży było 
miasto Hang Zhou. Ośrodek kultu-
ralno-naukowy i przede wszystkim 
turystyczny wschodnich Chin. Tutaj 
prezydentowi udało się porozma-
wiać z sekretarzem miasta. Spotka-
nie to zaaranżował ambasador Tade-
usz Chomicki.

Na koniec delegacja dotarła 
do miasta Yiwu. To był główny cel 
wyjazdu do Chin. Z Yiwu pochodzą 
przedsiębiorcy inwestujący w Ja-
worznie i na zaproszenie wicepre-
zydenta tego miasta nasza delega-
cja udała się do Państwa Środka.

Targi

W Yiwu między 24 a 27 czerw-
ca odbywały się Między narodowe 
Targi Turystyki. Właśnie na to wyda-
rzenie zaproszony został Paweł Sil-
bert. Miał nawet okazję brać udział 
w otwieraniu targów razem z innymi 
gośćmi z zagranicy.

Według Silberta w skali Chin 
to niezbyt duże miasto. Liczy ponad 
1,5 mln mieszkańców. Jest to praw-
dopodobnie największy na świecie 

ośrodek handlu hurtowego drobnych 
towarów. Towary stąd eksportowane 
są do 250 krajów.

Targi zajmowały ogromną po-
wierzchnię. Można było na nich 
znaleźć i kupić dosłownie wszyst-
ko, co może wiązać się z turystyką. 
Kupić oczywiście oznacza zawrzeć 
kontrakt na hurtową dostawę towa-
ru, od kilkuset do kilkudziesięciu ty-
sięcy sztuk. Jaworznianie pytali o ja-
kość chińskich towarów. – Chińczycy 
robili duże oczy ze zdziwienia, gdy 
mówiliśmy o słabej jakości towaru. 
Mówili, że jakość zależy od ceny. Je-
śli ktoś chce towar na światowym po-
ziomie, musi płacić więcej – wyjaśnia 
prezydent.

Plony wizyty

Krzysztof Ciemniewski powie-
dział, że ta wizyta to głównie prze-
tarcie szlaków dla przedsiębiorców. 
– W warunkach chińskich wprowa-
dzenie do biznesu prowadzone jest 
przez agendę rządową, samorządo-
wą. Czy konkretne działania udało 
się załatwić? Nie, ale patronat dla 
przedsiębiorców tak – mówi pełno-
mocnik prezydenta ds. rozwoju.

Według niego nasi przedsiębior-
cy obawiają się nawiązywać kontakty 
z Chińczykami. Blokuje ich niewielka 
wiedza o tym kraju albo wiedza wy-
niesiona z publikacji nieobiektywnych 
ekonomicznie. A jest tam ogromny 
rynek zbytu. – To nie jest dziki kraj. 
To jest kraj, z którym da się robić inte-
resy – przekonuje Ciemniewski.

Jeszcze nie wiadomo, jak urząd 
mógłby pomagać przedsiębiorcom 
w nawiązywaniu kontaktów biezne-
sowych z Chińczykami. Nasz urząd 
prawdopodobnie będzie prosił o po-
moc Górnośląski Związek Metropoli-
tarny lub władze województwa.

Jeśli chodzi o wymianę młodzie-
ży, to Chińczycy są zainteresowani 
głównie wymianą naukową. – Chęt-
nie przysłaliby do nas osoby na stu-
dia. W Jaworznie nie mamy za dużej 
oferty studiów, ale niedaleko są waż-
ne ośrodki akademickie i tu upatru-
jemy naszą szansę – mówi Silbert.

W przyszłym roku ma się odbyć 
rewizyta. Wtedy może zostanie sfor-
malizowana współpraca Jaworzna 
z Yiwu. p.jamróz

Podsumowanie 
wizyty w Chinach
– To jest kraj, z którym da się robić interesy – tak mówił 
prezydent Silbert i naczelnik Krzysztof Ciemniewski 
po wizycie w Chinach. Na konferencji prasowej 
w urzędzie podsumowali delegację do Państwa Środka.

601. rocznica zwycięstwa pod Grunwaldem

Przemarsz z orkiestrą Elektrowni spod pomnika do Domu Kultury

Pokazy walk rycerskich

Zespół śpiewaczy Szczakowianki

Honorem jest wspólna fotografia z Jagiełłą  i giermkiem

Król Jagiełło ze swym dworem i rycerstwem

Artyści Studia Poezji i Piosenki: (od lewej) Dominik Socha, Anna Dyl, 
Magdalena Ples, Grzegorz Wąchała

Król Władysław Jagiełło

Białogłowy w pląsach

Roy Orbison

Elton John

Elvis Presley

Zespół A jednak, Ty wystąpił w składzie (od lewej) Marek Aleksandrowicz, 
Jacek Maliszczak, Mirosław Graczek, Barbara Graczek i Mateusz Motyka
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Pani Sylwia Kaszuba swoich klientów zawsze wita uśmiechem

Z okazji jubileuszu gazety

Od lat w budynku 
prywatnym przy ulicy 
Wandy mieści się 
sklep spożywczy 
Ascon, którego nazwa 
pochodzi od imienia 
i nazwiska właścicielki 
Joanny Konczewskiej.

Pani Sylwia Koszuba oraz pani 
Asia Konczewska swoich klientów 
zawsze witają uśmiechem i miłym 
słowem – proszę. Za ladą często 
spotykamy samą szefową sklepu, 
bo jak mówi lubi, swą pracę, lubi 
spotykać się z ludźmi, z którymi żyje 
na co dzień.

Sklep ogólnospożywczy jest 
osiedlowym sklepem, gdzie 
mieszkańcy Pańskiej Góry mogą 

kupić wszystko co potrzebne. Co-
dziennie oprócz niedziel od wcze-
snych godzin rannych w sklepie 
można kupić świeże, pachnące 
bułeczki, rogaliki i chleb z róż-
nych piekarń z Jaworzna i okolic. 
Właścicielka nie zapomina także 
o smakowitych pączkach i wybor-
nych ciastach. Poza tym na klien-
ta czeka szeroki asortyment arty-
kułów spożywczych. Kupić moż-
na słodycze, nabiał, soki, kawę, 
herbatę i inne podstawowe rze-
czy potrzebne do prowadzenia 
domu. W sklepie sprzedaje się 
artykuły chemiczne oraz gazety, 
w tym „Co Tydzień”. Zaopatrze-
niem zajmuje się pani Asia.

Sklep czynny jest od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 5.15 
do 20.00 a w sobotę od 5.15 
do 14.00. Mirosława Matysik

Sklep na Pańskiej Górze

Tradycją stały 
się już spotkania 
wyjazdowe dla rodzin 
organizowane przez 
jaworznicki Klub 
Inteligencji Katolickiej.

Choć był jeszcze wczesny ra-
nek – godzina 5,50 – rodzice 
i opiekunowie wraz z dziećmi 
ze Świetlicy Ośrodka Dla Rodzi-
ny Pod Kolegiatą w Jaworznie, 
wyruszyli całodniową wycieczkę 
do Zakopanego. Odbyła się ona 
we wtorek, 21 czerwca. Pojecha-
liśmy na zaproszenie Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 
w Zakopanem, na zakończenie 
roku szkolnego i integracyjne 
spotkanie rodzin, które tam ob-
chodzone jest szczególnie uro-
czyście.

Mimo długiej podróży nie by-
liśmy zmęczeni. Podekscytowani 
czekaliśmy na ten, pełen wrażeń 
dzień, od wielu tygodni. I tak się 
stało. Po przyjeździe na miejsce 
zostaliśmy niezwykle serdecz-
nie przyjęci przez Gospoda-
rzy. Mieliśmy nawet osobistego 
„Anioła Stróża”, który opieko-
wał się nami cały dzień. Pierw-
szą atrakcją dnia był pokaz ar-
tystyczny zaprezentowany przez 
osoby niepełnosprawne z zako-
piańskich ośrodków – „Telewizja 
polska w humorystycznych scen-
kach”. Znakomite teksty i wyko-
nanie. Po spektaklu ruszyliśmy 
barwnym pochodem przez Zako-
pane na uroczystą mszę św. od-

Do Zakopanego  
na święto rodziny

prawianą w intencji wszystkich 
rodzin – właśnie w kościele pw. 
Świętej Rodziny.

Wielką atrakcją był przejazd 
furkami góralskimi po mszy św. 
do karczmy SIWOR, na pięknej 
polanie w Kościelisku, gdzie zje-
dliśmy pyszny obiad i co tu kryć, 
napychaliśmy się słodyczami do-
mowego wypieku. Tam też całe 
rodziny bawiły się przy muzyce 
i konkursach, a na koniec rozpa-
lono grill i mogliśmy częstować 
się smażonymi kiełbaskami.

Dzień szybko minął i trzeba 
było wracać do domu, ale w dro-
dze powrotnej również nie za-
brakło atrakcji. Zatrzymaliśmy 
się w dzielnicy Zawoi – Podpo-
lice, aby zwiedzić interesującą 

hodowlę jeleni i danieli. Przez 
cały dzień natomiast mogliśmy 
podziwiać wspaniale widoki gór 
i charakterystyczne budownic-
two góralskie.

Za ten radosny dzień serdecz-
nie dziękujemy zakopiańskim 
przyjaciołom!

Mimo że wróciliśmy o 21.00, 
byliśmy bardzo weseli. Dzię-
ki temu wyjazdowi podopieczni 
ze Świetlicy i ich rodziny mogły 
się przekonać, jak ważnym fun-
damentem społeczeństwa jest 
rodzina i jak ważne i potrzebne 
są międzyludzkie kontakty. Na-
stępne sprawozdanie z Zakopa-
nego w przyszłym roku!

Rodzice i dzieci 
z Ośrodka Pod Kolegiatą

Nasze przedszkole 
bierze udział w konkursie 
„100 placów zabaw 
na 100 lat NIVEA”. 
Chcielibyśmy go wygrać, 
bo uśmiech dziecka jest 
najważniejszy.

Z placu będą korzystać nie tyl-
ko nasze przedszkolaki, ale dzieci 
z pobliskiego środowiska. Oto link 
do strony: http://www.100latnivea.
pl/glosowanie
Głosowanie jest bardzo proste, 

trzeba tylko:
• zarejestrować się,
• zalogować się,
• znaleźć plac zabaw – wy-

brać lokalizację (koniecznie 
wybierzcie gminę Jaworzno 
i Przedszkole z ulicy Mościc-
kiego 21 w Jaworznie)

• zagłosować.
Głosowanie powinno odbywać 

się codziennie, ale oddanie cho-
ciaż jednego głosu jest dla nas bar-
dzo, bardzo cenne (nasze miasto 
liczy ok. 100 tys., a wyprzedzają 
nas małe wsie i miasteczka!).

Drodzy jaworznianie pomóżcie!

Dzieci ze Świetlicy Ośrodka Dla Rodziny Pod Kolegiatą w Zakopanem

Głosowanie trwa od 6 czerwca 
do 31 października 2011! Gdyby 
udało nam się znaleźć w pierwszej 
dwudziestce piątce to dla nas kon-
kurs skończy się 31 lipca 2011 r. 
o godz. 23.59.

Możecie zachęcić swoich zna-
jomych i bliskich do głosowania. 
Zapraszamy was do akcji bardzo 
gorąco i z góry dziękujmy za od-
danie głosów!

Dzieci wraz z personelem PM 25 
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Zakłady usługowe

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

firm i ogrodów przydomowych
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ CATERPILLAR

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

Nowość: brykiet drzewny do kominków i CO
Do wynajęcia hale magazynowe i garażowe i miejsca 

parkingowe dla samochodów ciężarowych
Jaworzno ul. Dąbrowska 22a tel. 32/ 615 51 25, 0 502 687 330

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

ANTYKI SOFII & KAZ
Renowacja starych mebli – skup

ul. Wielki Dół 13 (Jeleń) tel. 0 696 545 772
32 660 10 57

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

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

Serwis okien PCV i drewnianych,
Promocja wymiana szkła, uszczelek, 

doszczelnianie, regulacje 
tel. 616 35 20, 0 602 738 065

„PAT-DAM” – PRODUCENT 
Poleca: żaluzje, rolety, moskitiery, markizy, plisy, 

folie ochronne przeciwsłoneczne
Promocje z okazji 20-lecia firmy

Jaworzno ul. Słowackiego 1, tel. 32 751 95 47

„Batix”
Tel. 615 04 24, 0 501 46 24 23

żaluzje poziome i pionowe, rolety zew. i wew. 
dekoracyjne, 

szycie firan i zasłon 

AGD – Serwis NARES
Pralki, lodówki, piece. Naprawy w domu klienta.

Tel. 32 615 50 47; 625 09 22; 0 691 188 112
Udzielamy gwarancji 12 miesięcy na naprawy.

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

Tel. 501 722 754; (32) 622 72 12

Usługi remontowo – budowlane 
remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,  

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

www.strus-bud.pl

Tłumiki, katalizatory, 
strumienice, złącza elastyczne, sportowe, 

układy wydechowe. 
Balin, ul. Zaułek 11 

Tel. 32/ 613 19 19; 604 127 197; 604 224 932

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

ul. Grunwaldzka 236 
(przeniesione z ul. Matejki 59)

tel. 0 504 226 620, 32/ 753 08 51

SERWIS OPON 
Pompowanie kół azotem

Sprzedaż i montaż opon TIR. ul. Matejki 43, 
tel. 32 753 11 72;

czynne od 8.00 – 18.00 pn. – pt., sobota 8.00 – 14.00.

AUTOHOLOWANIE 

Jarosław Gregorczyk ul. Wolności 14,
tel. 0 603 121 798, 32 617 75 64, Szczakowa 

Autokonserwacja 
Promocja

Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola
tel. 616 35 20, 0 602 738 065

GAZ W BUTLACH
Promocja – cena 39.99 zł

EKSPRESOWA DOSTAWA GAZU NA TELEFON
Propan-butan w butlach 11 i 33 kg. 

Gazy techniczne: tlen acetylen, CO2 i inne. 

ul. Krakowska 9 tel. 32 751 83 83, 32 753 44 44

MIR-GAZ
Czynne 7 dni w tygodniu pn – pt 8.00 – 20.00 

niedzielę i święta 8.00 – 17.00 propan – butan do kuchenek 
gazowych w butlach 11 kg + gazy techniczne, skup butli

tel. 32/ 61 77 114; 501 431 939 www.mir-gaz.pl

STACH GAZ 
dostawa gazu na telefon propan – butan 

w butlach 11 kg 
tel. (32) 615 55 85,  696 16 70 51 ul. Piaskowa 68

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”

Próby szczelności instalacji gazowych

roczne i sezonowe, konserwacja i naprawy. 
Projektowanie montaż instalacji gazu, co, wody, 

kanalizacji. 
Ekspertyzy kotłów, gaz, węgiel

Montaż wkładów kominowych kwasoodpornych 
i węglowych. 

Inst – Gaz ul. Szelonka 1 
tel. 616 29 74, 0601 520 180

Zakład Krawiecki damsko-męski
Wszelkie przeróbki – wszywanie zamków.

ul. Mickiewicza 2 B 
tel. (32) 751 97 48

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

Transport wszystko od 1t – 12 t 
HDS – załadunek, rozładunek, łyżką, hakiem, piasek,  

ziemia, kamień, żwir, skalniaki.
Kostka brukowa – sprzedaż, układanie, ażury, transport

Koparka wyburzenia, wywóz: gruzu, śmieci
Drewno opałowe cięte z dowozem.
Sprzątanie posesji, wycinka drzew

Tel. 502 150 710

MEBLE KUCHENNE

Jaworzno Rzemieślnicza 15A, tel. 32 753 05 33

SZAFY ZABUDOWY DRZWI PRZESUWNE

Rzemieślnicza 15A, tel. 32 753 05 33

USŁUGI REMONTOWE – „MAL-BUD”
Wykonujemy: gładź, malowanie, remonty łazienek, panele, 
instalacje wod-kan, regipsy, tynki ozdobne. Wykształcenie 

budowlane umożliwia nam realizację zleceń zgodnie  
z sztuką budowlaną. Tel. 600 660 208; 660 320 621

Pogotowie antenowe TV-SAT: 
domy prywatne, TBS-y, wspólnoty mieszkaniowe. 

Montaż, pomiar konserwacja. 
Tel. 0 602 627 046, 753 10 36 – „Bajkoland” 

Zakład elektroniczny 
ul. Mały Rynek 1

tel. 615 58 82, kom. 
0 696 947 321

PAT-BRUK – kostka brukowa najlepszych firm 
Ułożenie 1m2 kostki już od 110 zł 

sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka. 
Faktury VAT. Krótkie terminy wykonania. Artystyczne 

układanie kostki brukowej. Własne maszyny. 
Największe rabaty. Gwarancje. 

Tel. 32 615 16 54, 0 501 988 116

NAGROBKI GRANITOWE 
Jaworzno ul. Martyniaków 8 

tel. 0 501 066 253, 0 600 334 658

ALARMOWE SYSTEMY 
– ANTENY RTV, SAT

domofony, wideodomofony, tv obserwacyjna 
montaż, naprawa.

tel./fax 32 757 18 84, 0 502 86 34 71
Z.I.A. i A. „PREWEN”

Usługi koparko – ładowarką 
elastyczne ceny 50 – 100 zł

ul. Jaworznicka 44, 43-602 Jaworzno
tel. 504 241 473

GOTA – kompleksowe remonty wnętrz.
Systemy tapet natryskowych (gotele).

Elewacje, malowanie, docieplenia.
Tel./fax 32 627 41 81; 0 509 303 963

Doradztwo w zakresie 
Funduszy Inwestycyjnych 

oraz ubezpieczenia na życie i majątkowe, 
tel. 501 428 722

Przegrywanie taśm VHS 
na płyty DVD i CD

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

tel. 32/ 751 91 30
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Autoryzowany Dealer HYUNDAI
Salon: poniedziałek – piątek 9.00 – 18.00, sobota 10.00 – 14.00

Jaworzno ul. Grunwaldzka 2; tel. (32) 614 22 22, fax. (32) 614 22 23

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

poszukuje kandydata na stanowisko:
Handlowiec
Miejsce pracy: Chrzanów
Wymagania:

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

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

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

aolszewska@inoxa.pl
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Piotr Grzegorzek – Kustosz Muzeum w Chrzanowie
www.muzeum.chrzanow.pl

Dla koneserów
gatunków grzybów występuje w Polsce ok. 10000 r.

dr Marek Niechwiej Kancelaria Prawna w Jaworznie przy ul. Mikołaja Reja 47, 
43-600 Jaworzno (Stara Huta) tel. kom. 661 914 296 e-mail: kancelarialegis@interia.eu 

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

Zaproszenie
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad dr Marka Niechwieja do 

siedziby redakcji „Co Tydzień” przy ul. św. Barbary 7 w każdą środę w godz. 
14.30 – 16.30 i czwartek w godz. 8.00 – 10.00. Z konsultacji może skorzystać 
każdy, kto zapisze się wcześniej, dzwoniąc pod numer telefonu 32 751-91-30.

BLIŻEJ PRAWA

Lucerna i spółka

Koniczyna polna

Dziewanna pospolita

Utonęła w szambie
Biegły nie miał wątpliwości, 

badając obrażenia dziec-
ka. Z pewnością mogły 

one spowodować zgon maleń-
kiej Sandry, po tym jak Stach 
zadał jej ciosy drewnianą pałką. 
2,5-letnia dziewczynka utonęła 
w szambie, do którego wrzucił 
ją Stach. 

Przebieg zdarzeń w dniu popeł-
nienia zbrodni wyjaśniał w liście 
do sądu sam oskarżony.

W ten makabryczny dla 2,5-let-
niej Sandry dzień Stach miał pod-
grzewać jedzenie dla dzieci Mag-
daleny. Tak przynajmniej pisze w li-
ście do sądu. Magdalena miała sie-
dzieć obok i karmić maleńką San-
drę. Stach mówił, że chyba podkła-
dał drzewo pod kuchenkę. W pew-
nej chwili pamięta, że doszło do 
niego szczekanie psów. – Weszły 
do kuchni za tym chłopakiem, Kac-
prem, zdenerwowały mnie – Stach 
pisze w liście i potwierdza na sali są-
dowej. Psy, jak wynika z jego relacji, 
zaczęły wyjadać pokarm dla Sandry, 
który leciał na podłogę. To miało 
bardzo rozwścieczyć Stacha. Chwy-
cił za drewno spod kuchenki i rzucił 
w psy. Ze wspomnień w liście wy-
chodzi, że kawałkiem drewna zo-
stała uderzona Sandra. Miała wtedy 
być na rękach u matki. – Chyba tak 
to było, zobaczyłem krew i rzuciłem 
ręcznik – mówił Stach przed sądem, 
wyjaśniając, że mało z tego dnia pa-
mięta. Zaznaczył, że to, co się stało, 
to dla niego tragedia, której nie jest 
sobie w stanie nawet wyobrazić. 
Więcej już nie pamięta. Nie może 

zrozumieć, jak doszło do czegoś tak 
strasznego.

Magdalena przed sądem zeznała 
jednak, że żądnych psów w kuchni 
nie było. Mówi, że w chwili mordu 
spała. Winę za śmierć dziecka zrzuca 
na Stacha. Pojawia się nawet infor-
macja, że po mordzie została zgwał-
cona przez mężczyznę. Stąd siniaki 
na jej rękach w dniu zatrzymania 
przez policję. Wcześniej jednak po-
wiedziała, że to policjanci i prokura-
tor siłą zmusili ją do przyznania się 
do winy i składania zeznań.

Zupełnie inny przebieg wyda-
rzeń ujawnił podczas przesłuchań 
brat zamordowanej dziewczynki. 
To właśnie on zaalarmował sąsia-
dów o tym, że „pan” bije jego sio-
strę. Tym panem ma być Stach za-
siadający na ławie oskarżonych. 
Uderzył również i jego. Świadkowie 
opowiadali, że szukający pomocy dla 
siostry chłopiec miał zakrwawione 
usta. Podczas jednego z przesłu-
chań chłopiec zaczął mówić, że jego 
mama spała, w chwili kiedy Stach 
mordował Sandrę. Kacper powie-
dział nawet, że będąc na zewnątrz 
domu Stacha, w którym rozegrała 
się tragedia, widział przez okno śpią-
cą matkę. Doszło nawet do doświad-
czenia procesowego. W jego trakcie 
ustalono, że wprawdzie chłopiec 
mógłby dosięgnąć wzorkiem wnę-
trze pomieszczenia, jednak w oknie 
wisi gruba zasłona, która uniemoż-
liwia obserwację pokoju z zewnątrz.

Prokurator występujący w roli 
oskarżyciela, opierając się na zebra-
nym materiale dowodowym, nakreślił 

przebieg zdarzeń dość precyzyjnie.  
– Mężczyzna chwycił płaczące dziec-
ko za rękę, podniósł i zaczął uderzać 
kołkiem przypominającym kij bejs-
bolowy – mówił. Potem dziewczyn-
ka została wrzucona do drewnianego 
wózka. Magdalena na polecenie Sta-
cha wywiozła dziecko na podwórze 
pod otwór szamba. Tam Stach wrzu-
cił dziecko do fekaliów. – Kobieta, wy-
wożąc dziecko w wózku do szamba, 
godziła się na zbrodnię. Nie rzuciła się 
ratować swojego dziecka, jak zrobiła-
by to z pewnością każda inna matka. 
Odebrano najwyższą wartość, życie. 
W tym przypadku zbrodnia jest jesz-
cze większa, bo zamordowano dziec-
ko. Maleńka Sandra miała zaledwie 
2,5 roku, nie zdążyła nacieszyć się ży-
ciem – podkreślił, że to nie było zwy-
kłe zabójstwo na melinie. Prokurator 
zaznaczył, że zbrodnia Stacha zasłu-
guje na najwyższą karę. – Będę żądał 
dla oskarżonego dożywocia za zabój-
stwo ze szczególnym okrucieństwem 
– mówił. Dla Magdaleny zażądał kary 
25 lat więzienia. Na koniec podkre-
ślił, że kary, jakich żąda, są adekwat-
ne do ogromu dokonanej zbrodni. 
Świadkowie nie obciążają oskarżo-
nych złym podejściem do dzieci czy 
zaniedbywanie ich. Wręcz przeciwnie. 
Stach ma opinię spokojnego mężczy-
zny uzależnionego od alkoholu. Nigdy 
nie krzyczał na dzieci, nie uderzył żad-
nego nawet. Świadkowie opowiadali 
jednak o jego dziwnym zachowaniu, 
kiedy przebierał się w damskie ubra-
nia. Magdalenie poza alkoholizmem 
również niczego nie zarzucają.

Pitawal

Ostatnio zawarłam umowę 
o pracę na czas określony. 
Uważam to za sukces, po-

nieważ w firmie, o którą chodzi, 
i tak trudno „załapać się” na etat, 
nie mówiąc już o umowie na czas 
nieokreślony. Niestety panuje tam 
dosyć niechlubny zwyczaj. Jeżeli 
pracodawca nie powierza pracowni-
kom konkretnych obowiązków, po-
nieważ w danym momencie ich nie 
ma – to płaci im mniej. Czy to jest 
zgodne z prawem? Zatrudniający 
tłumaczy, że nie pracujemy tyle go-
dzin, ile jest w umowie i nie należy 
nam się wynagrodzenie za czas nie 
w pełni wykorzystany na pracę.

W przypadku, który Pani opisuje, 
pracodawca działa niezgodnie z pra-
wem i narusza podstawowe prawo 
pracowników do wynagrodzenia. 
W Art. 128 , Par. 1 K. p. ustawodaw-
ca postanowił, że: „Czasem pracy jest 
czas, w którym pracownik pozostaje 
w dyspozycji pracodawcy w zakładzie 
pracy lub w innym miejscu wyznaczo-
nym do wykonywania pracy”. Para-
graf 2 precyzuje to określenie. 

Pani zawarła umowę o pracę, a za-
tem został nawiązany stosunek pracy. 
W umowie powinna Pani mieć wy-
raźnie wskazany wymiar czasu pracy, 
np. pełny etat, pół etatu, etc. A zatem 
nie jest to umowa polegająca na zle-
ceniu czynności w określonej liczbie 
godzin, lecz stosunku pracy w okre-
ślonym wymiarze etatu. Pracodawca 
nie może zatem uzależniać wysokości 
wynagrodzenia od liczby obowiązków 
pracowniczych. To na zatrudniającym 
spoczywa obowiązek zorganizowania 
czasu pracy w taki sposób, ażeby było 
to najkorzystniejsze. Ponadto Art. 81, 
Par. 1 K. p. stanowi, że pracowniko-
wi za czas niewykonywania pracy – 
jeżeli był gotów do jej wykonywania 
a doznał przeszkód z przyczyn doty-
czących samego pracodawcy – przy-
sługuje wynagrodzenie wynikające 

z jego osobistego zaszeregowania, 
określonego stawką godzinową lub 
miesięczną [z pewnymi tylko wyjąt-
kami]. To wynagrodzenie przysługu-
je pracownikowi za czas niezawinio-
nego przez niego przestoju. Zapłata 
nie przysługuje tylko wówczas, gdy-
by przestój nastąpił z winy pracowni-
ka [Art. 81, Par. 2 K. p.]. To pracodaw-
ca decyduje bowiem o zatrudnieniu 
i to on ma świadomość tego, że musi 
zapewnić pracownikowi wynagrodze-
nie. A zatem może on na czas ewen-
tualnego przestoju powierzyć pra-
cownikowi inne odpowiednie zadania  
– w ramach obowiązków służbowych 
– za której wykonanie przysługuje wy-
nagrodzenie przewidziane za tę pra-
cę [zgodnie z kwalifikacjami, umową 
oraz uprawnieniami zatrudnianego 
pracownika].

Pracodawda nie chce płacić

W dalszym ciągu nie 
zaglądam na spłachet-
ki Natura 2000. Cóż 

mokre nogi jeszcze jakoś bym 
wytrzymał, ale ten deszcz lejący 
się z góry mocno mnie denerwu-
je. Ale co się odwlecze, to nie 
uciecze, powiada popularne 
przysłowie. Kiedy tylko Matka 
Natura po zażyciu kolejnych 
proszków na gorączkę, tym ra-
zem indonezyjskich, przestanie 
się pocić i mieć dreszcze, ruszę 
w te miejsca z czystej ciekawo-
ści. A póki co proponuję spacer 
wzdłuż ulicy Fryderyka Chopina 
na południe od obwodnicy.

Lucerna i spółka

Pierwszy raz tę okolicę prze-
mierzałem 13 czerwca. Ponieważ 
zebrałem stąd kilka okazów grzy-
bów, postanowiłem, że wykro-
ję sobie w tej okolicy nowe miej-
sce do zbierania grzybów, głów-

nie pasożytniczych. Jego osią jest 
oczywiście odcinek ulicy Chopina, 
a dokładna definicja brzmi tak: Ja-
worzno, obszar zabudowy poło-
żony na południe od obwodnicy, 
ograniczony odcinkami ulic Sze-
lonka, Młynarskiej, Chopina, Fa-
brycznej, Matejki. Poprawka i do-
kładne zdefiniowanie miały miej-
sce 21 czerwca.

Większa część interesującego 
mnie obszaru to tereny ogrodzone, 
a zatem raczej niedostępne do ba-
dań. Także spory odcinek ulicy jest 
wybrukowany i przez to pozbawio-
ny możliwości występowania cie-
kawych gatunków roślin, potencjal-
nych pacjentów. Tym niemniej już 
w sąsiedztwie ekranów dźwięko-
chłonnych natrafiłem na tytułową 
jaskrawożółtą lucernę sierpowatą, 
której towarzyszyło sporo innych ga-
tunków. Znaczącą domieszkę stano-
wiły tutaj cieciorka pstra, przymiot-
no białe, wilczomlecz sosnka, koni-
czyna polna. Tu i ówdzie trafiał się 
pojedynczy mniszek lekarski oraz 
goździk kropkowany. Wzdłuż ca-
łej trasy widywałem chore wiesioł-
ki. Na poboczu drogi wystąpiła pie-
przyca gruzowa, krzywoszyj polny, 
nawłoć kanadyjska, dwurząd mu-
rowy, krwawnik pospolity. Oczywi-
ście podawanie pełnej listy obec-
ności jest bez sensu. Warto jeszcze 
wspomnieć zbiorowisko z dominacją 
przymiotna białego oraz cykorii po-
dróżnika, którym towarzyszyła życi-
ca trwała. To towarzystwo przyłapa-
łem na terenie Budowlanki. W sumie 
było ciekawie i bogato, jak dla mnie. 
Tego dnia najbardziej ucieszyła mnie 

chora koniczyna polna. Gatunek ten 
wyróżnia się główkami kwiatostano-
wymi bardzo delikatnej budowy, po-
nieważ działki kielicha jej kwiatów 
są znacznie dłuższe od ich koron. Po-
siada ona jeszcze liście o wąskich łat-
kach. To dość chorowita roślina, ale 
z rzadka poraża ją pewien wroślik 
i ja go tutaj znalazłem, po raz siód-
my w ogólności. W sumie z terenu 
Jaworzna odnotowałem go w trzech 
miejscach.

Dziewanna pospolita

Przy południowym krańcu tej ulicy 
znajduje się otwarta przestrzeń, któ-
rą opanował zielony tłum. Dominuje 
w nim nawłoć kanadyjska oraz rde-
stowiec japoński. Jest sporo jeżyny 
popielicy. Większe płaty tworzy cha-
rakterystyczna trawa, trzcinnik pia-
skowy. Tutaj też znalazłem kwitną-
cego starca jakubka. Tym niemniej 
więcej uwagi poświęcę dziewannie 
pospolitej, roślinie osiągającej do me-
tra wysokości. Cechują ją jajowate li-
ście o sercowatej nasadzie. O tej po-
rze roku wyróżnia ją gęsty kwiatostan 
złożony z drobnych żółtych kwiatów. 
Te z kolei cechują się fioletowo owło-

sionymi nitkami pręcików. U nas za-
sadniczo jest to chwast, ale mimo 
wszystko zaleca się traktowanie jej 
jako rośliny ozdobnej. Jest to bowiem 
gatunek dwuletni, nie posiadający 
szczególnych wymagań co do siedli-
ska. Jeśli jest mało wapnia w podło-
żu tym lepiej, ale ja osobiście widują 
ją nawet na rumoszu dolomitowym. 
Jako niedawno udomowiony dzikus 
znosi mróz, ale źle toleruje mokre 
zimy. Wskazane stanowisko słonecz-
ne lub nieco zacienione. Niestety, jest 
trochę chorowita, ponieważ może po-
rażać ją mączniak – Erysiphe verba-
sci, ale w sumie to nie problem, skoro 
tego grzyba na różnych dziewannach 
spotkałem mniej niż 40 razy.

Nowe miejsce na grzyby

Nowa akcja wycieczkowa rusza od 14 lipca. 
Tym razem będą to czwartki. Czekamy w Muzeum  
w Chrzanowie do czwartej a następnie pójdziemy 

gdzieś na dwie – trzy godziny



10 Co Tydzień nr 27/1032
6 lipca 2011 roku
Miasto JaworznoReklama

��������	

��	�
��������	��

����	��	���	��	��
���������������������������

Tylko u nas 
nowoczesne żarówki 

energooszczędne 

LED

Ośrodek nauki jazdy 
„KLAKSON”
Zaprasza na kursy prawa jazdy 

04.07. 18.07.2011 r.

TOYOTA YARIS x7
kat. A, B, C, D, E 

Biuro: Jaworzno ul. Farna 2a 
czynne: pon. – pt. 10.00 – 17.00
tel. 32 616 33 55, 509 721 745

www.klaksonjaworzno.prawojazdy.com.pl

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

�
OŚRODEK 
SZKOLENIA 
KIEROWCÓW

zaprasza na kursy 
prawa jazdy kat. B

PROMOCJA WIOSENNA
Biuro: Jaworzno ul. Farna 6
czynny: pon. – pt. 10.00 – 17.00

Tel. 32 616 34 62, 691 515 380 

ZAKŁAD SZKLARSKI
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Foto: Paweł Jędrusik

Wywalczyli trzecie miejsce – str. 12
Dominik Mocherek: – Miejsce lepsze niż wynik – str. 12
Luiza Tomaszewska znowu błyszczy – str. 13
KWW Partner 2 zakończył sezon – str. 13

W numerze:

Reaktywacja Victorii

Co TydzieńNr 301 (1032) 6 lipca 2011 r.

Na zdjęciu: Siedziba klubu nie wygląda najlepiej

czytaj str. 14
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11 lipca Szczakowianka rozpocznie przygotowania do sezonu Victoria Jaworzno w 1965 roku zajęła w II lidze 4 miejsce

SZACHY
JU-JITSU

PIŁKA NOŻNA 

Klub Walki Wręcz Partner 
2 Jaworzno działający 
przy Gimnazjum nr 3 
w Jaworznie kończy 
swój ósmy sezon 
działania w naszym 
mieście na polu kultury 
fizycznej, propagując sport 
i rekreację ruchową wśród 
dzieci i młodzieży poprzez 
nauczanie samoobrony 
i walki sportowej ju-jitsu.

Klub prowadzony przez mistrza 
Łukasza Proksę godnie reprezento-
wał Jaworzno, odnosząc wiele suk-
cesów w ogólnopolskich turniejach 
na matach ju-jitsu i judo.

Podczas całego sezonu 2010/2011 
zawodnicy z Jaworzna wielokrotnie 
stawali na podium w cyklu ogólno-
polskich turniejów dzieci i młodzi-
ków judo, zdobywając tym samym 
doświadczenie w olimpijskim spo-
rcie walki. Najbardziej wyróżniają-
cymi się zawodnikami w tym sezonie 
byli: Alicja Kalina, Arkadiusz Małek, 
Kacper Sroka, Łukasz Sroka i Szy-
mon Niedzielan.

W kwietniu 2011 roku podczas 
Grand Prix Polski w walce wręcz ju-

jitsu znakomicie spisali się nasi junio-
rzy: Paweł Drabiński, Andrzej Sikora, 
Daria Mamica i Jagoda Strońska, wy-
walczyli 1 złoty i 3 srebrne medale. 
W maju 2011 roku w udanym debiu-
cie w Pucharze Polski w Ju-jitsu or-
ganizowanym Przez Polski Związek 
Ju-jitsu, który odbył się w Jaworznie, 
zawodnicy: Łukasz Sroka i Szymon 
Niedzielan wywalczyli zloty i srebrny 
medal w klasie dzieci. W tym samym 
miesiącu nasi zawodnicy zadebiuto-
wali również w zawodach ju-jitsu or-
ganizowanych przez Śląski Związek 
Ju-jitsu, zajmując w nich 1 drugie i 2 
trzecie miejsca. Pod koniec sezonu 
zawodnicy z Jaworzna zadebiuto-
wali również w turnieju międzyna-
rodowym w judo w składzie: Alicja 
Kalina, Kacper Sroka i Łukasz Sroka, 
zajęli miejsca 7 – 8 w XIV Międzyna-
rodowego Turnieju Judo w Kopalni 
Soli w Bochni.

Oprócz wysokich wyników spor-
towych trenujący w klubie uzyska-
li wysokie stopnie wtajemniczenia 
w ju-jitsu.

W grudniu 2010 roku po dwóch 
latach przygotowań mistrz Łukasz 
Proksa zdał egzamin na stopień dru-
gi dan w ju-jitsu. W czerwcu na za-
kończenie sezonu w klubie odbyły 

się egzaminy na stopnie kyu w ju-
jitsu, które pozytywnie rozpoczę-
li Marek Tarabura i Arkadiusz Ma-
jer zdając stopień 7 kyu i równie 
dobrze zakończyli Konrad Jelonek 
i Andrzej Sikora, zdając na stopień 
2 kyu. Wszystkie osoby, które uzy-
skały pozytywny wynik egzaminu 
zostały uhonorowane certyfikatami 
Polskiego Związku Ju-jitsu.

Sukcesy zawodników Klubu 
Walki Wręcz Partner 2 Jaworzno 
nie byłyby możliwe bez pomocy 
wielu sympatyków sportów walki 
w Jaworznie. Wśród wielu zaan-
gażowanych osób szczególne po-
dziękowania kierowane są do pani 
Magdaleny Grzegorczyk, dyrektor 
Gimnazjum nr 3 w Jaworznie, pana 
Roberta Śmierciaka właściciela fir-
my Partner 2, pana Waldemara Je-
lonka właściciela firmy Magnus oraz 
Bartosza Machny, Krzysztofa Sroki, 
Marka Tarabury i Darii Mamicy.

Trenerowi oraz zawodnikom ży-
czymy udanego wypoczynku waka-
cyjnego a wszystkich chętnych za-
praszamy na nabór do sekcji klubu, 
który rozpocznie się już we wrze-
śniu. Szczegółowe informacje: tel. 
502-138-185, www.jujitsu.partner2.pl
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KWW Partner 2 zakończył sezon

Dominik Mocherek, 
zwycięzca dwóch 
plebiscytów 
na Najpopularniejszego 
Sportowca Jaworzna, 
w pierwszy 
lipcowy weekend 
reprezentował 
swój klub 
i Jaworzno podczas 
Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski 
w lekkiej atletyce, 
które odbyły się 
w Gdańsku. Dyscypliną 
jaworznianina jest rzut 
dyskiem. Zapraszamy 
od przeczytania 
krótkiego wywiadu.

Zająłeś 6. miejsce, rezultat ten 
traktujesz w kategorii sukcesu 
czy porażki?

Z uzyskanego przez siebie 
miejsca jestem zadowolony. Je-
żeli chodzi o sam wynik 46,25 
m, to już mniej. Przed decydują-
cym rzutem niezwykle podbudo-
wał mnie rezultat z próby, kiedy 
trafiłem w linię 50 m. Niestety 
później nie udało mi się już tego 

powtórzyć. Dobrze, że w Trój-
mieście przeszkodą w rywalizo-
waniu nie były warunki atmos-
feryczne, gdyż tam w porówna-
niu z południem kraju świeciło 
słońce.

Jak się miało Twoje 46,25 m 
do wyników uzyskanych przez 
pozostałych zawodników?

Dysk zwycięzcy poszybował 
na odległość niewiele ponad 53 
m. Pozostali, którzy uplasowali 
się na podium, osiągnęli wyni-
ki blisko 52 m. Różnica pomię-
dzy drugim a trzecim miejscem 
wynosiła, o ile się nie mylę,  
3 centymetry. Patrząc na te wy-
niki, to mogę powiedzieć, że było 
mnie stać, aby wskoczyć na 5 
miejsce. Nie mówię tego jako 
usprawiedliwienie, ale warto do-
dać, że moi rywale w większo-
ści byli ode mnie starsi o dwa 
lata. W Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Polski zadebiutowałem 
w nowej kategorii wiekowej.

Jeżeli pod lupę weźmiemy 
Twoje rezultaty z treningów 
czy innych zawodów, to były 
one lepsze niż ten z Gdańska?

– Tak, na Mistrzostwach nie 
osiągnąłem „życiówki”, która 

na obecną chwilę wynosi 47,94 
m, dlatego, jak wspomniałem, 
już wcześniej sam wynik w po-
równaniu z miejscem nie jest dla 
mnie satysfakcjonujący.

Sama droga do właściwych 
Mistrzostw była trudną 
przeprawą?

Jednym z warunków do speł-
nienia było uzyskiwanie pod-
czas zawodów poprzedzających 
ostatnią imprezę wyników 44 m. 
W samym Gdańsku startowało 
nas 12 i aby znaleźć się w ści-
słym finale, musiałem rzucić 
przynajmniej 45 m. Dodatkowo 
sporo wysiłku i wyrzeczeń kosz-
towały mnie same przygotowa-
nia do tej najważniejszej przy-
najmniej jak dla mnie imprezy 
tego roku, które trwały praktycz-
nie cały rok.

Kiedy kolejne zawody?

Nie muszę czekać stosunkowo 
długo i nie mam już tylu kilome-
trów do pokonania, gdyż 16 lipca 
udajemy się na Wakacyjny Miting 
Lekkoatletyczny, który odbędzie 
się w Sosnowcu.

Z Dominikiem Mocherkiem rozmawiał 
Bartek Długajczyk

Dominik Mocherek:  
– Miejsce lepsze niż wynik

Weronika Kalina i Dakk 
wywalczyli trzecie 
miejsce w Zawodach 
Krajowych WKKW 
(Wszechstronny Konkurs 
Konia Wierzchowego) 
rozgrywanych w miniony 
weekend w Ośrodku 
Jeździeckim Szarży Bolęcin.

W zawodach wystartowało oko-
ło 40 par. Pierwszego dnia odbyły 
się dwie próby: ujeżdżenie i skoki 
na parkurze. Po pierwszym dniu 

zmagań Weronika i Dakk zajmo-
wali czwarte miejsce. Najtrud-
niejsza okazała się jednak próba 
terenowa, rozgrywana w niedzie-
lę, w ulewnym deszczu, w błocie 
i przy śliskiej nawierzchni. Nie-
sprzyjająca aura, trudne podłoże 
sprawiły, że podczas crossu para 
popełniła jeden błąd – nie udało 
im się za pierwszym razem poko-
nać przeszkody wodnej. Drugi na-
jazd był poprawny. Pomimo błę-
du, na mecie zjawili się w normie 
czasu, co w ostatecznej klasyfika-
cji dało Weronice i Dakkowi trzecie 
miejsce w konkursie klasy L. GK

Wywalczyli 
trzecie miejsce

Weronika Kalina i Dakk

Luiza Tomaszewska

W dniu 21 czerwca br. 
odbyło się posiedzenie 
Zarządu Śląskiego ZPN, 
na którym zapadło 
kilka kluczowych 
decyzji dotyczących 
rozgrywania zawodów 
piłkarskich w nowym 
sezonie 2011/2012. 
Jedna szczególnie 
zainteresuje działaczy 
i sztab trenerski 
beniaminka III ligi 
śląsko-opolskiej, 
a więc Szczakowiankę 
Jaworzno.

Decyzja ta tyczy się liczby za-
wodników młodzieżowych, którzy 
muszą być obecni podczas trwa-
nia całego meczu. W poprzednim 
sezonie przepisy mówiły jasno, iż 
w pierwszej jedenastce każdego 
zespołu musi przebywać na boisku 
co najmniej trzech młodzieżowców. 
Jak można przeczytać w najnow-
szym regulaminie rozgrywek klu-

bowych na szczeblu III ligi śląsko-
opolskej: „W meczu mistrzowskim 
w zespole III ligi musi brać udział 
2 zawodników młodzieżowych uro-
dzonych w roku 1991 i młodszych 
posiadających obywatelstwo pol-
skie. Uznaje się, iż zawody należy 
zweryfikować jako przegraną 0:3 
na niekorzyść drużyny, w której 
z winy klubu w ciągu całego meczu 
lub jego części wystąpiła mniejsza 
od wymaganej liczba zawodników 
młodzieżowych. Od uznania winy 
klubu należy odstąpić w sytuacjach 
losowych, w których nie można do-
konać wymiany zawodnika młodzie-
żowego na zawodnika młodzieżo-
wego np. ukaranie czerwoną kart-
ką lub kontuzja po wykorzystaniu 
limitu zmian”.

Poniżej przedstawiony jest 
przykład dotyczący wyklucze-
nia zawodnika w trakcie trwa-
nia meczu: „w sytuacji wyklucze-
nia (czerwona kartka) zawodnika 
-młodzieżowca zespół występuje 
w zmniejszonym składzie bez ko-
nieczności uzupełnienia do wyma-
ganego limitu zawodników mło-
dzieżowców, co oznacza iż nie 

ma obowiązku zastępowania za-
wodnika – seniora innym zawod-
nikiem – młodzieżowcem”.

Jak widać, decyzje związku, 
choć nie przypuszczałem, że kie-
dykolwiek będę mógł to stwierdzić, 
mogą okazać się bardzo przychylne 
dla jaworznickiego klubu, bowiem 
obecnie trudno doszukać się w pię-
cioosobowej grupie piłkarzy Szcza-
kowianki z rocznika 1991 i młod-
szych (Krystian Nawrocki, Daniel 
Kotyza, Grzegorz Kantek, Seba-
stian Dylowicz, Filip Koralik) gra-
czy, którzy mogliby reprezentować 
poziom III ligowy, grając na peł-
nych obrotach przez pełne 90 mi-
nut. Teraz przed zarządem i szta-
bem trenerskim bardzo trudne 
zadanie, polegające na znalezie-
niu piłkarzy młodych, prezentują-
cych jeszcze większe umiejętności 
od tych, którymi dysponują obecni 
młodzi piłkarze Szczaksy.

Niektóre informacje pocho-
dzą z regulaminu rozgrywek klu-
bowych, który jest umieszczony 
na stronie http://www.slzpn.kato-
wice.pl.

Rafał Jarząbek

Bardzo dobry występ za-
liczyła szachistka JKSz 
MCKiS Jaworzno – Luiza 

Tomaszewska w VIII Międzyna-
rodowych Mistrzostwach Nie-
miec do lat 25.

Zawody były rozgrywane w Obe-
rhof w dniach 12 – 18 czerwca. Lu-
iza wystartowała w nich na zapro-
szenie i koszt Niemieckiego Związ-
ku Szachowego. Turniej rozgry-
wany był systemem szwajcarskim 
na dystansie 9 rund, z tempem gry 
90 minut na partię (plus 30 minut 
na dokończenie i plus 30 sekund 
za każde posunięcie). Startowało 80 
zawodników i zawodniczek. Luiza 
Tomaszewska stoczyła bardzo za-
ciętą walkę z koalicją niemieckich 
szachistów. Wygrała partie z Flo-
rianem Wissel, Leną Wischeckel, 
Edą Orhan, Jannikiem Bach i Vik-
torem Perera (wszyscy z Niemiec). 
Zremisowała z Enisem Zuferi i Da-
nielem Golz. Zanotowała także dwie 
porażki – z Yorickiem ten Hagen 
i Christopherem Baier. Wśród męż-

W poniedziałek, 4 lipca, 
ruszyła coroczna akcja 
„Wakacje na sportowo” 
skierowana do dzieci 
i młodzieży 
wypoczywającej 
w mieście, nastawionej 
na aktywne spędzanie 
wolnego od nauki 
czasu.

Oferta Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu obejmuje zaję-
cia, pod nadzorem instruktorów, 
z najpopularniejszych dyscyplin 
sportowych takich jak piłka nożna, 
siatkówka, koszykówka i badmin-
ton. Odbywać będą się one stan-
dardowo w halach MCKiS przy ul. 
Grunwaldzkiej (Centrum) i Inwa-
lidów Wojennych (Osiedle Stałe). 
Podobnie jak w ubiegłych latach 
wyróżniono dwie kategorie wie-
kowe: szkoły podstawowe (w go-
dzinach 12:30 – 14:00) oraz gim-
nazja i starsi (w godzinach 14:00 
– 15:30). W zależności od dnia ty-
godnia zajęcia odbywać będą się 
tematycznie, skierowane na różne 

dyscypliny sportowe: poniedziałek 
– piłka nożna, wtorek – piłka siat-
kowa, środa – piłka koszykowa/pił-
ka siatkowa/badminton, czwartek 
– piłka nożna, piątek – piłka siat-
kowa. Jeżeli chodzi o czas trwania 
„Wakacji na sportowo”, to w lip-
cu będzie można z ww. możliwo-
ści korzystać do piątku, 29 lipca, 
a po weekendzie przerwy, przez 
cały sierpień obiekty MCKiS po-
nownie będą użytkowane przez 
spragnionych sportu według usta-
lonego wcześniej harmonogramu.

W sali sportowej MCKiS przy 
ul. Piłsudskiego (Leopold) w po-
niedziałki i środy będzie działa Let-
nia Akademia Karate. W godzinach 
18:00 – 19:00 organizatorzy zapra-
szają dzieci i młodzież do lat 14, 
natomiast od 19:00 – 20:30 od lat 
15. Przypominamy, LAK została 
zainaugurowana w ubiegłym roku 
z inicjatywy Jaworznickiego Klubu 
Karate Kyokushin oraz MCKiS.

Dodatkowo w trakcie trwania 
zajęć w halach MCKiS przy ul. 
Grunwaldzkiej i Inwalidów Wojen-
nych jest możliwość skorzystania 
ze stołów do tenisa stołowego (ra-
kietki we własnym zakresie).

Bartek Długajczyk

czyzn uplasowała się na 12. miej-
scu, a wśród kobiet zajęła wysokie  
2. miejsce, ulegając tylko Alinie Bi-
rol (punktacja pomocnicza). Warto 
podkreślić, że Luiza Tomaszewska 
ma dopiero 16 lat.

IW

Nowe przepisy ligowe Luiza Tomaszewska 
znów błyszczy

Wakacje 
z MCKiS

Dominik Mocherek i trener Józef Bednarczyk

Trener a zarazem 
kierownik sekcji 
lekkoatletycznej klubu 
KS Energetyk Jaworzno 
wyjechał do Zielonej 
Góry na XXI Mistrzostwa 
Polski Weteranów 
w Lekkiej Atletyce, które 
odbyły się w dniach  
18 – 19 czerwca br.

To już drugi start Józefa Bednar-
czyka w tym sezonie. Przypomnij-
my, 7 maja w Sopocie osiągnął ty-
tuły: dwukrotnego mistrza i wicemi-
strza Polski Weteranów

A teraz w Zielonej Górze pod-
czas Mistrzostw Polski Weteranów 
sprawdził swoje możliwości w kon-
kurencjach:

• rzut oszczepem, zajmując IV 
miejsce z wynikiem 36,20 m,

• rzut dyskiem 1,5 kg, również 

zajmując IV lokatę z wynikiem 
38,48 m.
Trener Bednarczyk wyjedzie 

na Węgry, gdzie podczas Mistrzostw 
Świata Weteranów 12 – 14 sierpnia 
br. w Tata, zmierzy się z najlepszy-
mi zawodnikami. Prezentując ducha 
walki, sportową rywalizacje i wielkie 
zaangażowanie, jakie wkłada w przy-
gotowanie się do zawodów. Daje do-
bry przykład oraz motywacje swoim 
podopiecznym. iw

Przy bardzo zmiennym 
wietrze i kroplach 
deszczu zawodnicy 
z Energetyka na Otwartym 
Pucharze Krakowa 
w Lekkiej Atletyce 2011 
roku byli blisko swoich 
rekordów życiowych.

Paulina Sowa w rzucie oszcze-
pem z wynikiem 34,20 m, Krzysztof 
Smalcerz w rzucie dyskiem 1,5 kg 
z wynikiem 42,91 m, Marcin Zemła 
biegający na dystansie 800 m z wy-
nikiem 1,57 s. Jedynie Marcie Gło-
wacz udało się pokonać samą siebie, 
kończąc dystans 400 m z rekordem 
życiowym 59,01 s. iw

Józef Bednarczyk czwarty na 
Mistrzostwach Polski Weteranów

Energetyk walczył  
w Krakowie o rekordy życiowe

Od lewej: Paulina Sowa, Krzysztof Smalcerz, Marta Głowacz i Marcin Zemła
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Sport
1918 w tym roku założono Victorię Jaworzno

PIŁKA NOŻNA 

Podsumowywać nie 
ma za bardzo czego. 
Kto oglądał mecze, 
ten doskonale widział, 
co prezentowała 
drużyna z ul. 
Krakowskiej podczas 
rundy jesiennej 
tego sezonu. Ale 
czemu tu się dziwić? 
Ze składu z sezonu 
2009/10 odeszło 
wielu zawodników 
i stanowiąca wówczas 
sporą IV-ligową siłę 
Victoria przeistoczyła 
się w autsajdera ligi, 
który zbierał tęgie 
lanie od niemal każdej 
drużyny.

Dlaczego tylu piłkarzy zrezygno-
wało z występów w biało-zielonych 
strojach? Kilku z nich zarzuca pre-
zesowi klubu Bogusławowi Woj-
ciechowskiemu nie wywiązywa-
nie się z płatności. W 31. numerze 
2010 roku (4 – 10 sierpnia) pisa-
liśmy o roszczeniach ówczesnego 
bramkarza klubu Roberta Okrenta 
wobec prezesa Wojciechowskie-
go. Okrent mówił wtedy, że prezes 
klubu płacił im tylko na początku. 
Później zaczęło się wymigiwanie 
od wypłat i zawodnicy zaczęli ma-
sowo odchodzić z zespołu.

Golkiper Victorii zarzucił pre-
zesowi, że ten jest mu dłużny oko-
ło 3500 zł. I sprawy nie udało się 
wyjaśnić do dzisiaj. – Próbowałem 
się kontaktować z prezesem Woj-
ciechowskim, ale nie odbierał te-
lefonu. Puściłem to w niepamięć 
i temat Jaworzna uważam za skoń-
czony – mówi Okrent, obecny re-
prezentant Iskry Pszczyna. Rok 
temu Wojciechowski tłumaczył, 
że to nieprawda, że zalega ko-
muś pieniądze. Problem w tym, 
że piłkarzy, którzy zarzucają mu 
to co Robert Okrent, jest wielu. 
Wolą jednak zachować anonimo-
wość. Za ciosem poszli inni za-
wodnicy. W najstarszym górni-
czym klubie w Polsce zostali nie-
mal sami juniorzy. Pod opiekę 
wziął ich Krzysztof Urban, który, 
choćby nie wiem, co zrobił – nie 
oszukujmy się – nie mógł w ciągu 
paru tygodni wprowadzić juniora 
do IV-ligowej drużyny. I to było 
widać na boisku. Vicia wygra-
ła zaledwie jedno spotkanie (2:1 
ze Slavią Ruda Śląska na własnym 
boisku), zremisowała trzy (Zielo-
ni Żarki, Przyszłość Ciochowice 
i Czarni Sosnowiec). Podkreślić 
należy fakt, że biało-zieloni stra-
cili w ciągu jednej rundy 85 goli. 
Żadna z drużyn nie straciła tylu 
bramek przez cały sezon (sic!). 
Nie było sensu dalej prowadzić 
takiej drużyny i skończyło się, jak 
wszyscy wiemy – klub wycofał się 
z rozgrywek.

Telefon prezesa Victorii nadal 
milczy, więc postanowiłem wy-
brać się na boisko klubowe w Je-
leniu. O dziwo zastałem tam pre-
zesa Wojciechowskiego. Nasza 
rozmowa nie była jednak długa  
– Kim pan jest? Wie pan? To ja panu 
powiem! Pan jest zerem! Jest pan 
nikim! – tak odpowiedział Bogu-
sław Wojciechowski na moje pyta-
nie, dlaczego unika mediów. Bra-
my przy boisku były zamknięte 
na kłódki. Za bramami stały dwa 
buldożery, które Wojciechowski 
„kontrolował”. Czyżby budował 
od nowa Victorię?

I chyba planuje to zrobić. Jak 
dowiedziałem się od byłego trene-
ra biało-zielonych Krzysztofa Urba-
na, na dniach ma być zorganizowa-
ne spotkanie z udziałem jego, pre-
zesa Wojciechowskiego i trenera ju-
niorów Grzegorza Marcinkiewicza. 
– Jeżeli do tego dojdzie, to musi być 
pierwsza drużyna i młodzieżowa. 
Na razie nic więcej nie wiem na ten 
temat – mówi Krzysztof Urban. 
Wszystko wskazuje na to, że Vic-
toria wystartuje od nowego sezonu 
na szczeblu B-klasy. Według wielu 
nie jest to dobra decyzja. – Nie wró-
żę temu zespołowi nic. Nawet od B-
klasy – mówi Robert Okrent.

I faktycznie należy zadać sobie 
pytanie, czy jest sens, aby najstar-
szy klub górniczy startował. Sko-
ro nie dało się go utrzymać wcze-
śniej, to czy uda się teraz?

Paweł Jędrusik

Reaktywacja Victorii i „jest pan dla mnie zerem”
czyli podsumowanie sezonu (a w zasadzie rundy jesiennej) w wykonaniu Victorii Jaworzno

Prezes Wojciechowski za sterami buldożera. Czyżby sam zamierzał zbudować Victorię?

Bramy są zamknięte na kłódki. Wojciechowski nie chce z nikim rozmawiać



15Co Tydzień nr 27/1032
6 lipca 2011 roku
Miasto Jaworzno

Ogłoszenie



16 Co Tydzień nr 27/1032
6 lipca 2011 roku
Miasto JaworznoReklama

KLIMATYZACJA w twoim 
samochodzie wymaga regularnych 

przeglądów. Autoryzowany 
warsztat obsługi układów 

klimatyzacji VALEO SERWIS

Autotechnika Jaworzno
ul. Zegadłowicza 27

tel. 616 44 70, 502 309 941
POMOC DROGOWA

Drogi Pacjencie!!!
Nasza poradnia chirurgiczna i schorzeń piersi oferuje wykonywanie badań USG i USG Dopplera, 
refundowanych przez NFZ oraz prywatnych.
Jeżeli Twój stan zdrowia wymaga badania, zgłoś się do nas, nie zwlekaj!
To nieinwazyjne badanie pozwala wykryć wiele groźnych schorzeń już we wczesnym stadium. 
Mini – Klinika w Mysłowicach jest do dyspozycji Pacjentów.

Wykonujemy:
– badania USG piersi (z możliwością biopsji)
– badania USG tarczycy
– badania USG jamy brzusznej
– badania USG tętnicy szyjnej
– badania USG żył kończyn dolnych
– badania USG tętnic kończyn dolnych

Dysponujemy najnowszej generacji sprzętem do wykonywania badań USG wraz z profesjonalną obsługą!
Lekarz Specjalista posiada Certyfikat

Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Zapraszamy!
–lek.med. Krzysztof Gorbacz – Specjalista Chirurg

MINI-KLINIKA Mysłowice-Brzęczkowice, ul. Gen. Ziętka 74 C
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ, PORADNIA SCHORZEŃ SUTKA

godziny przyjęć: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki od godziny 17:00 do 20:00.
tel. (32) 223 12 34, www.mini-klinika.com.pl
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Lek. stom. Leszek Ochlust
pełny zakres usług, wysokiej jakości korony,

mosty porcelanowe, protezy szkieletowe
Gabinet czynny: pon. i cz. od 16.00 do 19.00

ul. Wandy 30, tel. 616 44 44

Lek. stom. Piotr Lorenc – Pełen zakres usług. Wybielanie metodą 
Beyond. Znieczulenie komputerowe. Korony i mosty porcelanowe.

Gabinet czynny w ramach NFZ - od poniedziałku do środy
Poniedziałek: 9.00-16.00. Wtorek: 13.00-18.00. Środa: 14.00-19.00
Pozostałe dni prywatnie po uzgodnieniu terminu. ul. Tylna 32 os. 
Podłęże (dojazd od ul. Leśnej). Rejestracja telefoniczna 616 32 30

Protezy elastyczne
Naprawa protez. Wykonuje ekspresowo 

Gabriela Kwaśniewska-Fornalik Tel. 751-12-41, 0-694-245-071
ul. Grunwaldzka 225/54 (Leopold – II klatka)

Pracownia protetyki dentystycznej Grzegorz Koczur
43-600 Jaworzno, ul. Skotnica 28, kom. 0 604 897 883

Wykonuje: protezy szkieletowe, protezy akrylowe, korony
i mosty tradycyjne oraz ceramiczne. Naprawy protez. 

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 zachowawcza i protetyka
– chirurgia stomatologiczna, (RTG)

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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. 32/ 615 07 89
rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

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.

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych przyjmuje 

pon., czw., pt. 
17.00-19.00 Rejestracja tel. Pn., 

Czw.,Pt., od 16.00 do 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

STOMATOLODZY

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.

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. 32 616 37 41

CHIRURDZY

Badania USG lek. Krzysztof Ptaszkiewicz specjalista radiolog 
przyjmuje w Centrum Zdrowia i Urody Rożnowscy ul. Przechodnia 5 

Badania po uprzednim ustaleniu tel. rej. tel. 0 694 809 708 
lub 32/ 751 58 85 pon, śr. 10.00 – 14.00. Badania: piersi, szyi, tarczycy, 

jamy brzusznej i miednicy mniejszej, tkanek miękkich, 
badania dopplerowskie przepływów naczyniowych

GABINET USG

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

Specjalista chorób dzieci
Tel. (32) 616 25 06, tel. kom. 0 601 897 470

PEDIATRZY

INNE

PROTETYCY

PSYCHOLOG CENTRUM ROZWOJU 
OSOBISTEGO I PSYCHOTERAPII SELF 

diagnoza psychologiczna, psychoterapia indywidualna, terapia 
rodzin i małżeństw www.self.jaworzno.pl 

tel. 517 95 94 35 ul. Przechodnia 5

NEUROLOG

lek. med. Alicja Zgrzebnicka 
specjalista neurolog

przyjmuje wtorek, czwartek od 17.00-19.00, środa od 10.00 – 12.00,
Jaworzno (Dąbrowa Narodowa) ul. Katowicka 19d 

tel. 0 601 539 412; www.neurolog.jaworzno.pl

URODA

Studio Kosmetyki Nowoczesnej Lorin i Studio Vacu Well 
zaprasza na gorące promocje cenowe. Nowość opalanie natryskowe 

światowej firmy SUN FIX w promocyjnych cenach. Z okazji wiosny 
promocyjne ceny opalania natryskowego 60 zł całe ciało oraz 

mezoterapia igłowa twarzy 200 zł. Wypełnianie zmarszczek kwasem 
hialuronowym – 400 zł, elektrostymulacja – odchudzanie 

10 wejść – 250 zł peeling kawitacyjny – 30 zł. Trwałe przedłużanie 
rzęs 180 zł Nie przegap okazji zajrzyj do Nas i na naszą stronę 

www.studiourodylorin.jaworzno.pl 
Jaworzno Szczakowska 2b tel. 32 6155250

Praktyka dentystyczna dr.n.med. Tatiana Jamróz-Szłapa
Świadczymy profesjonalne i bezbolesne usługi w zakresie: stomatologii 
zachowawczej, protetyki, endodoncji, chirurgii szczękowo-twarzowej 

(ekstrakcje zębów zatrzymanych, podcinanie wędzidełka, pobieranie wycinków 
histopatologicznych itp.), implanty, medycyna estetyczna. 

Tel. (32) 715 10 89 lub 609 956 057. Jaworzno, ul. Promienna 51 (siedziba Elvita)

OPTYCY

ALERGOLOG

Od 1-go czerwca 2011 r. czynna 
BEZPŁATNA PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI 

zapraszamy NZOZ Centrum Promocji Zdrowia – Ośrodek Medyczny 
Jaworzno ul. Paderewskiego 43 tel. 32-752-24-64

PSYCHOTERAPIA

GABINET PSYCHOTERAPII GESTALT
PSYCHOLOG mgr BOŻENA KALEMBA
Konsultacje psychologiczne, psychoterapia

Dorośli i młodzież (od 16 r.ż.)
Tel. 724 101 617 www.psychoterapia-jaworzno.info

Przegrywanie 
taśm VHS 

i magnetofonowych
na płyty DVD i CD

Cyfryzacja płyt winylowych
12,20 zł brutto

cyfryzacja kaset 
magnetofonowych 60/90 

min.
15,00/20,00 zł brutto

cyfryzacja kaset video VHS
30,00 zł brutto

Chcesz zachować nagranie dla 
potomnych skorzystaj z okazji 

usuwanie szumu z nagrania 
z płyt winylowych cena 

negocjowana. 
tel. 32/ 751 91 30

Zarząd Rejonowy Pol-
skiego Czerwonego 
Krzyża w Jaworznie 

zwraca się z uprzejmą 
prośbą o wsparcie dla 
małego Doriana, który 
od dwóch lat dzielnie wal-
czy z chorobą nowotwo-
rową.

Długotrwała chemiotera-
pia spowodowała u chłopca 
upośledzenie słuchu. Na za-
kup dwóch aparatów słu-
chowych (MIND 440 M3 
CIC) potrzebna jest kwota 
18.310,50 zł, z czego tylko 
3.000,00 zł refunduje NFZ.

Prosimy o wsparcie fi-
nansowe na zrefundowa-
nie ww. środka pomocni-
czego, który jest niezbędny 
w prawidłowym rozwoju 
i dalszej rehabilitacji.

Środki można przekazy-
wać na rachunek bankowy 
Śląskiego Zarządu Okręgo-
wego PCK w Katowicach, 
ul. PCK 8, 40-057 Katowice

Nr rachunku bankowe-
go: II 0/PKO Katowice Nr 60 
1020 2313 0000 3302 0133 
5033 z dopiskiem „DORIAN”.

Prezes PCK w Jaworznie 
Anna Grelowska

Apel Polskiego Czerwonego Krzyża

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
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Ktoś usunął betonowe za-
bezpieczenia odgradzające 
obwodnicę od leśnej dróżki 
dojazdowej do ul. Wyspiań-
skiego, przez co kierow-
cy korzystają z tego „udo-
godnienia”. Skracają sobie 
drogę, wykorzystując ten 
przejazd. O ile dla kierow-
ców jest to wygodne rozwią-
zanie (sama choć mam sa-
mochód, nie skorzystałam 
z niego) tak dla osób space-
rujących, jak i mieszkańców 
odcinka ul. Wyspiańskiego 
jest to koszmar. Spokojne 
leśne tereny, gdzie można 

było wcześniej pospacero-
wać z dzieckiem, teraz w go-
dzinach powrotu z pracy za-
mieniły się w ruchliwą dro-
gę, gdzie co chwilę przejeż-
dża samochód (bez wyjątku 
włącznie z pojazdami Eu-
rovii czy z szyldami MZD, 
a sami przecież powinni za-
interweniować?).

Teraz nie ma mowy 
o tym, aby dziecko swobod-
nie tam pobiegało. Podczas 
spaceru, rozmawiałam o tej 
sytuacji z kilkoma miesz-
kańcami ul. Wyspiańskie-
go, którzy również narzeka-

ją na uciążliwy ruch i brak 
bezpieczeństwa przez cza-
sami bezmyślnie pędzących 
kierowców niezbyt szeroką 
ulicą. Wszystko to przez je-
den betonowy blok. Może 
odpowiednie służby czy-
tają lokalne gazety, chcąc 
poznać problemy miesz-
kańców naszego miasta 
i zainteresują się też tym 
naszym. Liczymy na inter-
wencję!

Pozdrawiam i Dziękuję 
z góry za zainteresowanie 
się problemem.

margaret_1973

Droga redakcjo, 
Chciałabym, abyście zwrócili uwagę na pewien problem, 
który pojawił się ostatnimi czasy w dzielnicy Łubowiec.

J��!�K������ z obwodnicy Dąbrowy Narodowej
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Prace przy remoncie kanalizacji na ul. Kościelnej

A na zapleczu...

Ponad milion 
złotych zakopano 
na terenie Byczyny.

Tyle bowiem wyniósł ge-
neralny remont sieci wodo-
ciągowej w trzech ulicach 
Żukowa, Ćwiklińskiej, Ko-
ścielnej. Prace prowadzone 
przez jaworznicką spółkę 
wodociągową trwały od paź-
dziernika 2010 do czerwca 
2011 roku. W tym czasie 
wymieniono blisko 3 kilo-
metry sieci, zamontowa-
no ponad 100 zasuw wo-
dociągowych, 7 hydrantów 
zewnętrznych oraz wymie-
niono 86 przyłączy dla pry-
watnych posesji.

– W większości prace 
prowadzone były trady-
cyjną metodą tzw. wyko-

Zakopano milion złotych „Lewy” zjazd

pem otwartym. Tylko dwa 
przejścia wodociągu pod 
ciekiem wodnym Byczyn-
ka, w ulicy Żukowa i Ćwi-
klińskiej, zostały wykonane 
bezwykopowo – przewier-
tem sterowanym – tłuma-

czy rzecznik MPWiK Sła-
womir Grucel.

Powodem wymiany sieci 
w tej części miasta były licz-
ne usterki wywołane m. in. 
przez szkody górnicze.

MPWiK

W ciągu ul. 
Moniuszki 
rozpoczęła 
się budowa 
wyniesionego 
przejścia dla 
pieszych. 

To kontynuacja realizo-
wanego przez miasto pro-
jektu „Bezpieczna dro-
ga do szkoły”, w ramach 
którego podejmowane 
są działania na rzecz po-
prawy bezpieczeństwa 
w rejonie szkół i przed-
szkoli.

Wyniesione przejścia 
są bezpieczniejsze od tra-
dycyjnych. Nawierzchnia 
przejść wykonywana jest 
z kostki granitowej, na-
tomiast najazdy z asfal-
tu. Zlokalizowane są kil-
ka centymetrów nad po-
wierzchnią jezdni, dzięki 
czemu wymuszają na kie-
rowcach znaczne ograni-
czenie prędkości.

Prace w ciągu ul. Mo-
niuszki będą prowadzo-
ne przy połówkowym za-
mknięciu jezdni oraz ogra-
niczeniu prędkości. Zada-
nie realizowane jest przez 
Miejski Zakład Drogo-

Rusza budowa 
wyniesionego przejścia 
dla pieszych

wy z Jaworzna i zgodnie 
z podpisaną umową po-
winno zakończyć się w po-
łowie lipca br.

Wykonanie wyniesio-
nego przejścia dla pie-
szych pozwoli zwiększyć 

bezpieczeństwo miesz-
kańców tej części miasta, 
przede wszystkim dzieci 
uczęszczających do Szko-
ły Podstawowej nr 15 przy 
ul. Leśnej.

Nikodem Motyka, MZDiM

***
Przypomnijmy, że wyniesione przejścia funkcjo-
nują na terenie miasta już od 2008 roku. Pierwsze 
tego typu rozwiązanie wykonano na ul. Towarowej 
w os. Podłęże podczas kompleksowego remontu 
drogi. Pozostałe przejścia znajdują się w ciągach 
ulic: Olszewskiego, Starowiejskiej, Chropaczów-
ka, Matejki, Podwale, Ławczanej, Paderewskie-
go i Lipowej.

Budynek Cechu znaj-
duje się w bliskim 
sąsiedztwie cen-

trum przesiadkowego 
PKM-u. Nie podlega za-
tem dyskusji fakt, że jest 
to ścisłe centrum miasta.

Na zapleczu tego ekspo-
nowanego budynku panuje 
duży bałagan. Trudno oskar-
żać o jego spowodowanie 
właścicieli posesji, oni jed-
nak muszą sobie przypilno-
wać, aby nikt im nie śmie-
cił. Własność prywatna ma 
swoje przywileje, lecz także 
wymusza pewne obowiązki. Zaplecze Cechu
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Od 
poniedziałku 
do piątku 
w godz. 
8.00 – 16.00 
Przyjedziemy  
na miejsce. 

Dla nas 
każda 
sprawa jest 
ważna.

albo wyślij e-mail na adres:

dzielnice@ct.jaworzno.pl

Zadzwoń do nas
tel. 32 751 91 22 

kom. 602 693 821

Masz problemy i nie 
wiesz do kogo się z nimi 
zwrócić? Masz uwagi na 
temat dzielnicy, w której 
mieszkasz? Widzisz coś, 
czego inni nie widzą?

19
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„
Gratulujemy autorce, którą zapraszamy po odbiór kuponu 
na pyszną pizzę dla dwóch osób z Pizzerii 2-ka. 

Zapraszamy do naszego konkursu wszystkie osoby, którym w ostatnim czasie udało 
się sfotografować jakieś ciekawe zjawisko. Zdjęcia prosimy wysyłać na adres:

dzielnice@ct.jaworzno.pl

Sponsorem 
konkursu jest

www.pizzeria2-ka.pl

„Zrób zdjęcie” – konkurs
Przeszli samych siebie

Mieszkańcy ul. 
Księcia Józefa 
ze zdziwieniem 
odebrali przekaz, 
jaki przedstawia 
zdjęcie naszej 
radnej na tle nowo 
wyremontowanej 
ulicy, który ukazał 
się w ostatnich 
numerach CT (nr 24 
– dop. red.).

Jeżeli Pani radna jest za-
trudniona w Zarządzie Dróg 
i Mostów w Jaworznie, to 
wszystko jest w porządku, 
ponieważ jesteśmy zadowo-
leni z przeprowadzonej mo-
dernizacji. Jeżeli jest to nie-
uzasadniona autopromocja 
swojej osoby, to jest to żenu-
jące i bulwersujące miesz-
kańców, ponieważ nie uzy-
skaliśmy od radnej żadnej 
pomocy przy realizacji tego 
projektu :).

Chcemy poinformo-
wać czytelników, że to sami 
mieszkańcy ulicy napisa-
li prośbę, zbierali podpisy 
i złożyli wniosek o remont 
ulicy. MZDiM w Jaworznie 
przychylił się do naszych sta-
rań i już w listopadzie 2010 

Radna Renata Chmielewska prezentuje 
wyremontowaną ulicę Księcia Józefa

Szanowna Redakcjo Ktoś zastawia pułapki na policjantów?

r. rozpoczęto pierwszy etap 
remontu prowadzony przez 
firmę z Olkusza.

Drugą część modernizacji 
w szybkim tempie przepro-
wadził MZD w Jaworznie. 
Podczas trwania remontu 
użytkownicy ulicy skutecznie 
przeforsowali przeprowadze-
nie dodatkowych prac zwią-
zanych z poprawą komfortu 
poruszania się po ulicy (m.in 
podniesienie zapadniętych 
trelinek), co nie było łatwe 
ze względu na ograniczony 
budżet tej inwestycji. 

W czasie trwania remon-
tu nie zauważyliśmy, aby na-
sza Pani radna zainteresowa-
ła się prowadzonymi pracami 
i okazała jakąkolwiek pomoc. 
Możliwe jednak, że obecność 
na plakatach wyborczych na 
rogatkach naszych ulic przy-
czyniła się do prowadzenia 
tej inwestycji.

Wszyscy dobrze wiemy, 
że łatwiej podpiąć się na go-
tową prace i starania innych, 
niż samemu coś zdziałać. :)

Z poważaniem
Mieszkańcy ul. Księcia Józefa 

Policyjny parking przy Narutowicza 1

Kiedy trzeba 
działać szybko, 
to nie zwraca się 
uwagi na rzeczy 
oczywiste, 
jaką jest np. 
ubytek w kostce 
brukowej na 
parkingu. 
Można wtedy 
uszkodzić 
samochód, 
którego naprawa 
kosztuje. 
Nie lepiej wydać 
mniej pieniędzy 
na naprawę 
parkingu?

Witam,
Przesyłam zdjęcie 
znaku drogowego 

znajdującego się 
przy budowie 

w naszym mieście. 
Co ciekawe 

z drugiej strony 
ulicy stoi 

identyczny znak, 
tyle że napisany 
poprawnie:). Jak 
widać ortografia 

może sprawić 
problem nawet 

fachowcom:)
pozdrawiam,

Agnieszka 
Garlej

Dziura w chodniku przy Matejki 17

Ten ubytek 
w chodniku 
pokazywaliśmy już 
kilkakrotnie. Dziś 
robimy to po raz 
kolejny, zachęcając 
służby drogowe do 
jakiejś reakcji. Albo 
się za dziurę wezmą 
albo niech napiszą do 
redakcji, żebyśmy im 
nie zwracali głowy, bo 
i tak tego nie zrobią. 
Czekamy na męską 
decyzję.

Czekamy na męską decyzję
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Ogłoszenia przez SMS
Przykład:

ctj.ms Fiat Panda 
2005 r, pierwszy 

wlasciciel, 

tel. xxx xxx xxx

Ze względu na możliwości operatorów, SMS nie może zawierać więcej niż 160 znaków 
liczonych łącznie ze znakami interpunkcyjnymi, graficznymi oraz odstępami pomiędzy 
znakami lub wyrazami i prefiksami. SMS nie może zawierać także polskich znaków.
Ogłoszenia wysłane najpóźniej do każdego poniedziałku do godz. 14.00 zostaną 
umieszczone w środę w gazecie „Co tydzień” wydawanej w Jaworznie.
W przypadku braku numeru telefonu w treści ogłoszenia, zostanie w nim umieszczony 
numer, z którego ogłoszenie wysłano. 

Od następnego numeru dodatkowy sposób zamieszczania ogłoszeń drobnych

Jeśli ogłoszenie zawiera do 9 słów – max 120 znaków – koszt SMS 11,07 z VAT

wysyłamy SMS pod nr    79567
Ogłoszenie ma od 10 do 20 słów – max 160 znaków – koszt SMS 23,37 z VAT

wysyłamy SMS pod nr   91983

najpierw wpisz ctj (co oznacza gazetę „Co tydzień” w Jaworznie),
potem kropkę (.),
po kropce kod rubryki z informacji obok,
wbij spację,
a po spacji treść ogłoszenia, co w całości wygląda tak:

ctj.ms Fiat Panda 2005 r, pierwszy wlasciciel, tel. xxx xxx xxx

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych 
ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do niepublikowania ogłoszeń,

które są niezgodne z Regulaminem dostępnym w biurze 
ogłoszeń „Co tydzień” w Jaworznie przy ul. św. Barbary 7.

NIERUCHOMOŚCI
ns – nieruchomości sprzedam
nk –k nieruchomości kupię
nw – nieruchomości wynajem
nz – nieruchomości zamienię
sn – szukam nieruchomości do wynajęcia
np – nieruchomości pośrednictwo, zarządzanie

MOTORYZACJA
ms – motoryzacja sprzedam
mk –k motoryzacja kupię
cm – części motoryzacyjne
um – usługi motoryzacyjne

JARMARK
js – jarmark sprzedam (rzeczy różne)
jk –k jarmark kupię (rzeczy różne)

PRACA
dp – dam pracę
sp – szukam pracy

tx – taxi

zd – zdrowie, uroda, relaks

ub – ubezpieczenia

tu – turystyka

kr – kredyty

in – inne

Kody SMS 
poszczególnych rubryk ogłoszeniowych

Jak zamieścić ogłoszenie przez SMS?

�><17�� ��	?;/Q	23�D= �1 �	 �	���� 30	6!�

DROBNE
CENA ZA SŁOWO 

wynosi 

0,49 zł
netto 

plus 23% VAT, 
tj. 0,60 zł

Strona główna Video Reklamy Katalog firm

Tel. 32 751 91 30
e-mail: www.jaw.pl@gmail.com

Ogłoszenie drobne
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Weterynarz radzi

ok. 100 ras kotów domowych występuje na świecie

Tymi słowami 
rozpoczynają się 
przepisy ogólne 
Ustawy o ochronie 
zwierząt z dn. 21 
sierpnia 1997 r. 
Art. 1 ust. 1 brzmi 
dokładnie: „Zwierzę, 
jako istota żyjąca, 
zdolna do odczuwania 
cierpienia, nie jest 
rzeczą. Człowiek 
jest mu winien 
poszanowania ochronę 
i opiekę”.

Wydawałoby się, że każdy 
z nas rozumie te słowa i w każ-
dej chwili jest gotowy do niesie-
nia pomocy każdej żywiej isto-
cie. Niestety, tak nie jest…

Coraz częściej TOZ, Straż 
Miejska, policja i lecznice w na-
szym mieście otrzymują zgło-
szenia o znęcaniu się nad zwie-
rzętami, porzucaniu ich, a na-

Zwierzę jako istota żyjąca nie jest rzeczą

Od 25 czerwca 
do 1 lipca grupa 32 
uczniów III Liceum 
Ogólnokształcącego, 
beneficjentów 
projektu unijnego 
„Partnerzy w nauce”, 
wraz z nauczycielami 
III LO wyjechała 
na siedmiodniowy obóz 
naukowy do Zawoi. 
W obozie tym 
uczestniczyli również 
uczniowie I LO z Gliwic 
i II LO z Wodzisławia 
Śląskiego.

Uczestnicy wyjazdu zakwate-
rowani byli w Ośrodku rehabi-
litacyjno-wypoczynkowym Kra-
kus w Zawoi. Program obozu był 
bogaty i urozmaicony z racji jego 
naukowego charakteru. Był czas 
na piesze wycieczki z przewod-
nikami beskidzkimi, które wio-
dły ścieżkami edukacyjnymi Ba-
biogórskiego Parku Narodowe-
go jak również na Halę Baranko-
wą czy do wodospadu na Mosor-
nym, a także zajęcia warsztatowe 
związane z poznawaniem środo-
wiska naturalnego w Ogrodzie 
Roślin Babiogórskich na terenie 
Babiogórskiego Parku Narodo-
wego. 

Kiedy kapryśna pogoda unie-
możliwiała wyjście w plener, 
uczniowie wysłuchali prelek-
cji na temat walorów przyrod-
niczo-geograficznych, historii 
i etnografii regionu. Swoją kre-
atywnością uczestnicy obozu na-

ukowego mogli wykazać się, bu-
dując makietę parku narodowe-
go a następnie zaprezentować 
swoje dzieło w jak najciekawszy 
sposób (tu licealiści z Jaworzna 
zdobyli I miejsce). Oprócz za-
jęć merytorycznych organizato-
rzy zadbali o kondycję fizyczną. 
Na obiektach sportowych Or-
lik w Zawoi poszczególne szko-
ły uczestniczyły w rozgrywkach 
sportowych, w których to druży-
na dziewcząt z Jaworzna zdobyła 
I miejsce w piłce koszykowej i II 
miejsce w piłce siatkowej, chłop-
cy natomiast zdobyli II miejsce 
w piłce nożnej.

Pełna integracja szkół nastą-
piła podczas wspólnych dyskotek 
i ogniska, gdzie uczniowie opo-
wiadali o swoich szkołach, wspól-

nie śpiewali piosenki i przedsta-
wiali realizację zadań projekto-
wych. Kreatywność uczniów III LO 
wzbudziła podziw kolegów z Gli-
wic i Wodzisławia Śląskiego.

Obóz naukowy w Zawoi był 
już trzecim wyjazdem młodzieży 
III LO uczestniczącej w projek-
cie. Wszystkie wyjazdy uczniów 
podobnie jak sprzęt interaktywny 
i pomoce naukowe są finansowa-
ne ze środków unijnych.

III LO jest jedynym liceum w Ja-
worznie, które uczestniczy w trzy-
letnim projekcie „Partnerzy w Na-
uce”. Głównym jego celem jest 
kształtowanie wśród uczniów kom-
petencji kluczowych i rozwijanie 
pasji i umiejętności młodych ludzi.

Małgorzata Żmuda – szkolny 
koordynator projektu

Naukowy  
początek wakacji

Uczniowie III LO na obozie naukowym w Zawoi

Udar cieplny jest 
skutkiem przegrzania 
organizmu. Składa 
się na niego wiele 
zaburzeń, które 
wynikają głównie 
z niewydolności 
oddechowej 
i krążeniowej. 
Najbardziej 
niebezpieczne jest 
przegrzanie głowy, 
które może powodować 
zapalenie opon 
mózgowych.

Zwierzęta nie są w stanie wy-
dalać nadmiaru ciepła wraz z po-
tem, jak robią to ludzie, dlatego 
w momencie, kiedy zwierzę znaj-
dzie się w otoczeniu, w którym 
panuje zbyt wysoka temperatura, 
nie może ochłodzić swojego orga-
nizmu. W taki oto sposób dostaje 
udaru cieplnego. Niewielu właści-
cieli kotów i psów wie, że nawet 
temperatura 25 stopni Celsjusza 
może być dla ich pupili zabójcza. 
Na udar cieplny narażone są głów-
nie zwierzęta, które posiadają dłu-
gą i bujną sierść.

Główne objawy udaru: gwał-
towne ziajanie i ślinotok, pobudze-
nie, osłabienie, utrata przytomno-
ści, płytki i nieregularny oddech, 
szybki i słabo wyczuwalny puls, 
suche wargi, ciemny kolor dzią-
seł i języka, biegunka i wymioty, 
hipertermia, bardzo wysoka tem-
peratura, do 42°C, drgawki i utra-
ta przytomności podczas hiper-
termii, oparzenia skóry, zwierzę-
ta bez okrywy włosowej, np. grzy-
wacz chiński, zmiany nowotworo-
we, głównie czerniaki, głównie 
u zwierząt albinotycznych i innych 
białych.

Udar cieplny jest poważnym 
zagrożeniem życia dla zwierzęcia, 
dlatego należy bezzwłocznie udać 
się z nim do weterynarza. Nieste-
ty, musimy liczyć się z ryzykiem, 
że pomimo podjętego leczenia, 
nie uda się nam go uratować.

Właściciel zwierzęcia powi-
nien: przenieść zwierzę w chłod-
ne miejsce, ochładzać ciało zwie-
rzęcia, zwłaszcza głowę, zimnymi 
ręcznikami, oczyścić pysk ze śli-
ny, podać zwierzęciu chłodną 
wodę do picia, zapewnić dostęp 
do świeżego powietrza, jak naj-
szybciej dostarczyć czworonoga 
do lecznicy.

Przy leczeniu udaru zwierzę-
ciu podaje się dożylnie schłodzone 
roztwory elektrolitowe, leki naser-
cowe i moczopędne oraz glikoste-
rydy, przeciwdziałają one obrzę-
kowi mózgu. Zwierzę przez kilka 
dni powinno pozostać pod kontro-
lą lekarską.

Aby zapobiec udarowi sło-
necznemu zwierzęcia, należy: 
nie pozostawiać zwierzaka w sa-
mochodzie nawet na 5 minut, na-
wet gdy stoi w zacienionym miej-
scu i ma otwarte szyby. W upalne 
dni nie pozostawiać zwierzęcia 
bez dostępu do chłodnej wody 
i ocienionego miejsca. Zwierzę-
ta trzymane w domu pozostawiać 
w pokojach północnych. Na spa-
cery wybierać się z samego rana 
i wieczorami, kiedy słońce nie 
grzeje już tak mocno. Spacery 
popołudniowe ograniczyć do kil-
ku minut. Podczas każdego dłuż-
szego spaceru zabierać ze sobą 
butelkę z wodą i miskę dla psa. 
Nie pozostawiać na balkonach 
i w miejscach nasłonecznionych 
małych zwierząt (króliki, świn-
ki morskie, kanarki), zaopatrzyć 
małe zwierzątka w pełne poideł-
ka z wodą.

lek. wet. Izabella Kopacz
Izabella.kopacz@gmail.com

Czym jest udar cieplny?

wet niehumanitarnym uśmier-
caniu.

Problem ten dotyczy często 
kotów wolnożyjących, które za-
mieszkują piwnice, działki, tere-

ny przy ul. Sienkiewicza (Kociej) 
oraz inne miejsca. „Koci opieku-
nowie” starają się im pomagać, 
dokarmiają je, leczą, w miarę 
możliwości finansowych zapo-

biegają nadmiernemu rozrosto-
wi ich populacji. Nie przeszka-
dzajmy im pomagać, jeśli sami 
nie mamy na to ochoty czy moż-
liwości.

Ostatnio docierają do nas in-
formacje o przypadkach trucia 
kotów, między innymi na Ko-
ciej i ogródkach działkowych 
na Osiedlu Stałym. Na tych 
ostatnich ktoś posypuje trawę 
środkami chemicznymi, co spo-
wodowało ostatnimi czasy za-
trucie i śmierć w strasznych 
męczarniach pewnej l iczby 
kotów (w tym także tych, któ-
re posiadają właściciela). Jeśli 
środki chemiczne są koniecz-
ne do zwalczania szkodników, 
osoby wysypujące takie sub-
stancje powinny w tych obsza-
rach umieścić stosowne tablicz-
ki ostrzegawcze.

To niedopuszczalne działa-
nia. Przecież skażona trawa czy 
ziemia stanowią także zagroże-
nie dla ludzi, głównie dla dzieci. 
Podobne przypadki można zgła-
szać na policji, w Sanepidzie, 

w Powiatowej Inspekcji Wetery-
naryjnej. Osoba która dopuszcza 
się takich czynów w myśl Art. 
35 ust. 1 i 2 Ustawy o ochronie 
zwierząt podlega karze.

„Kto zabija, uśmierca zwie-
rzę, działa ze szczególnym okru-
cieństwem albo znęca się nad 
nim w sposób określony w Art. 
6 ust. 2 podlega grzywnie, ka-
rze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2.”

Rozpoczęły  s ię  wakacje 
i urlopy, często okrutny sezon 
dla zwierząt, które jak zbęd-
na rzecz są pozostawiane bez 
opieki, porzucane i wyrzuca-
ne. A przecież można je zabrać 
ze sobą, zostawić pod opieką ro-
dziny czy znajomych, a nawet 
oddać do hotelików dla zwierząt 
(adresy znajdziemy na stronach 
internetowych, można też pytać 
w TOZ).

Apelujemy: bądźmy ludźmi 
dla zwierząt! Nie krzywdźmy 
ich, bo one kochają nas bez-
granicznie.

G. Wróbel – TOZ Koło w Jaworznie
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W Sali Teatralnej MCKiS 
17 czerwca 2011 roku 
odbył się coroczny 

Koncert dla rodziców i uczniów 
wzorowych klas trzecich koń-
czących I etap nauczania oraz 
klas szóstych żegnających mury 
Szkoły Podstawowej nr 16 w Ja-
worznie.

Uroczystość zgromadziła wielu 
gości. Oprócz dyrekcji szkoły i grona 
pedagogicznego powitano zastępcę 
przewodniczącego Rady Rodziców 
panią Teresę Sojkę oraz uczniów, 
i ich rodziców i wszystkich, którzy 
zechcieli przybyć na koncert.

W prezentacji multimedialnej 
wszyscy mogli przypomnieć sobie 
wiele wydarzeń z życia szkoły i chwil 
w niej spędzonych. Potem w krót-
kich programach artystycznych za-
prezentowali się trzecio- i szóstokla-
siści. Były humorystyczne wiersze, 
tańce, piosenki, życzenia dla wzo-
rowych uczniów, ich rodziców, jak 
również dla dyrekcji i nauczycieli. 
W trakcie koncertu pani dyrektor 
Beata Wiktor wspólnie z wycho-
wawcami poszczególnych klas wrę-
czyła wyróżnionym uczniom nagro-
dy, a ich rodzicom listy gratulacyjne. 
Nie zabrakło także nagród specjal-
nych. Statuetkę Najlepszego Spor-
towca otrzymał Dominik Gadziała 
z klasy 6b, który osiągał ogromne 
sukcesy w dziedzinie sportu i za-
kwalifikował się do reprezentacji 
Śląska w piłce siatkowej juniorów. 
Statuetka Najlepszego Absolwen-
ta trafiła w ręce Patryka Tomery, 
ucznia klasy 6a. Uzyskał on średnią 
5,58. Pani dyrektor wręczyła także 
statuetkę Talent SP 16 Weronice 
Kalinie z klasy 6d, odnoszącej suk-
cesy w jeździectwie. Uhonorowa-
no również rodziców. Tytuł „Przy-
jaciel Szkoły” przyznano panu Da-
riuszowi Kuś, który zasponsorował 
24 komplety strojów sportowych dla 
uczniów z klas sportowych. Wyróż-
niono także p. Teresę Sojkę za wielo-
letnie zaangażowanie dla naszej pla-
cówki. W materiale multimedialnym 
przygotowanym przez pana Jarosła-
wa Kałużę zaprezentowano sukcesy 
sportowe uczniów szkoły.

Z uczniami klas trzecich nauczy-
ciele spotkają się w kolejnym, II eta-
pie edukacji. Szóstoklasiści nieba-

Koncert w SP 16

wem przekroczą progi gimnazjum. 
Życzymy im, żeby płynący czas wy-
pełniali jak najpiękniejszymi chwi-
lami.

Beata Olesik

Występy uczniów

3 czerwca br. dzieci 
z Klubu Młodzieżowego 
Podłęże w ramach 
obchodów Dnia Dziecka 
wyjechały do Teatru 
Ludowego w Krakowie 
na przedstawienie 
pt. „Pyza na polskich 
dróżkach”.

Widowisko oparte na poemacie 
Hanny Januszewskiej było barwną, 
roztańczoną i rozśpiewaną lekcją 
polskiej geografii, historii i przyro-
dy. Usłyszeliśmy wiele wspaniałych 
ludowych pieśni z różnych regionów 
naszego kraju, mieliśmy okazję po-
dziwiać piękno polskiego krajobrazu 
i jednocześnie przeżywać fascynu-

jące przygody razem z naszą boha-
terką Pyzą.

Po spektaklu na dzieci czeka-
ła niespodzianka w restauracji Mc 
Donald’s w postaci zestawu Hap-
py Meal. Myślę, że wyjazd naszych 
pociech do prawdziwego teatru był 
dla nich dużym przeżyciem, po-
dobało się szczególnie tym, któ-
rzy w teatrze byli po raz pierwszy. 
Wycieczka z Pyzą dostarczyła dzie-
ciom i kadrze wielu niezapomnia-
nych wrażeń.

Za możliwość skorzystania z wspa-
niałej, żywej lekcji teatralnej serdecz-
nie dziękujemy darczyńcom: Urzędo-
wi Miejskiemu w Jaworznie, Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Stowarzyszeniu Rów-
nych Szans SIGMA. EL

Klub MCKiS Podłęże  
w Teatrze Ludowym

Światowy Dzień Pocałunku obchodzimy 6 lipca

Dzięki uprzejmości 
pani scenograf 
Barbary Wójcik-
Wiktorowicz, która 
jest ciocią Izy Tempki 
z klasy V, w Szkole 
Podstawowej nr 19 
odbyły się warsztaty 
teatralne. Objęły one 
dwa półtoragodzinne 
spotkania. W zajęciach 
wzięli udział 
piątoklasiści.

Pierwsze spotkanie odbyło 
się 2 czerwca i było podzielone 
na dwie części. Na początku pani 
scenograf zarządziła „burzę mó-
zgów”. Każdy z nas miał zapisać 
na kartce jak najwięcej odpowie-
dzi na pytania: „Dlaczego ludzie 
wymyślili teatr?” i „W jakim celu 
dziś chodzimy do teatru?”. Propo-
zycji, zwłaszcza tych bardzo ory-
ginalnych, było naprawdę sporo.

Po wykonaniu ćwiczenia przy-
szedł czas na część teoretyczną. 
Pani Barbara pokazywała nam ko-
lejne fotografie przedstawiające 
różne formy teatru, bardzo cieka-
wie o nich opowiadając. Słuchali-
śmy z wielką uwagą. Naszym na-
stępnym zadaniem było stworze-
nie kostiumów dla kolegów, mając 
do dyspozycji jedynie czarny mate-
riał i kolorowe wstążki. Pracowa-
liśmy w czterech grupach. Mieli-
śmy dużo szalonych pomysłów, ale 
początkowo nie wiedzieliśmy, jak 
je zrealizować. Na szczęście dzięki 
ogromnej pomocy i wskazówkom 
pani scenograf wszystko się udało-
,a efekt był imponujący. Na koniec 
pani scenograf kilkorgu z nas poma-
lowała twarze, tak jak charaktery-
zuje się aktorów przed spektaklem. 
Mieliśmy przy tym wielką uciechę!

Po raz drugi pani scenograf od-
wiedziła nas 16 czerwca. Temat 

Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 3 im. Jana Paw-
ła II jako jedna z dwóch 

szkół w Jaworznie weźmie udział 
w programie Leonardo da Vinci, 
który umożliwia organizowanie 
zagranicznych staży i praktyk za-
wodowych dla uczniów. W maju 
komisja konkursowa zatwierdziła 
naszą pracę do realizacji.

Konkurencja była duża, nasz 
projekt został wybrany spośród 
635 wniosków i otrzymał aż 98,5 
punktów. Należy podkreślić, iż na-
sza szkoła samodzielnie opracowała 
i przygotowała wniosek o dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej.

Nauczyciele Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 3 im. Jana 
Pawła II w Jaworznie, panie Mag-
dalena Dygdoń-Kliemt i Katarzyna 
Stawicka, wzięli udział w szkoleniu 
w Warszawie zorganizowanym przez 
Agencję Narodową, które dotyczyło 

zarządzania projektem „Nowe umie-
jętności – nowe możliwości zatrud-
nienia na europejskim rynku pra-
cy”. Powodem szkolenia był projekt 
przedłożony do konkursu wspierają-
cego przedsięwzięcia ponadnarodo-
we, oferującego różne formy kształ-
cenia zawodowego i ustawicznego 
dla młodzieży szkolnej.

Kolejnym krokiem we wdrażaniu 
konstruktywnego projektu pozwala-
jącego naszym uczniom na odbycie 
praktyk w zagranicznych szkołach 
będzie umowa finansowa na reali-
zację ww. projektu podpisana przez 
panią dyrektor z Narodową Agencją.

We wrześniu zostanie przepro-
wadzona rekrutacja wśród uczniów 
klas 2l i 2m, a od października prak-
tykanci wezmą udział w przygoto-
waniu pedagogiczno-kulturowo-ję-
zykowym, które będzie odbywało się 
w naszej szkole.

Joanna Bednarek, ZSP nr 3

Zagraniczne praktyki

Warsztaty 
teatralne w SP 19

Tworzenie kostiumów z czarnego materiału i kolorowych wstążek

Bieda ma twarz dziecka

warsztatów brzmiał: Teatr jako 
metafora. Najpierw pani Barbara 
pokazywała nam fotografie róż-
norakich kostiumów. Próbowała 
nam uświadomić, jak wielki wpływ 
na nasz odbiór dzieła ma odpo-
wiednio dobrany strój, makijaż czy 
rekwizyty. W trakcie zajęć wyko-
nywaliśmy różne ćwiczenia. Jedno 
z nich polegało na nadaniu zwy-
kłemu krzesłu nietypowej funkcji 
poprzez małą zmianę jego wyglą-
du. Okazało się, że nasza wyobraź-
nia może zmienić pospolity mebel 
w niezwykłe, fantastyczne twory. 
Najbardziej jednak podobało nam 

się, gdy mieliśmy wcielić się w ak-
torów i odegrać wymyślone przez 
nas role, oddając przy tym cha-
rakter rozlegającej się z głośni-
ków muzyki. To było dla nas nowe 
i bardzo ciekawe doświadczenie. 
Na koniec wspólnie wymyślaliśmy 
i rysowaliśmy symbole teatru.

Pani Barbaro, serdecznie dzię-
kujemy za wspólnie spędzone 
chwile. To były dla nas niesamo-
wite, a zarazem bardzo pouczają-
ce lekcje. Na pewno zapamiętamy 
je na długo.

Weronika Kasprzyk i Aleksandra 
Kłaput, uczennice klasy V SP 19

Tak brzmiało hasło tego-
rocznej konferencji praso-
wej z okazji Dnia Dziecka, 

która miała miejsce pod koniec 
maja w Warszawie. Tytuł pasu-
je też do tematu poruszonego 
w tym artykule.

Chciałabym zwrócić uwagę 
wszystkich, a szczególnie pedago-
gów i nauczycieli, na książkę „Bie-
da. Przewodnik dla dzieci”. Opowia-
da ona w sposób interesujący i przy-
stępny dla najmłodszych o zjawisku 
biedy. Pozwala również zrozumieć 
jej przyczyny.

Problem ten, trudny – lecz war-
ty poruszenia, przedstawiają Hanna 
Gill-Piątek i Henryka Krzywonos. 
W trakcie zapoznawania się z tre-
ścią czytelnicy mogą też podziwiać 
ilustracje Anny Pluty.

Książka powstała w ramach pro-
jektu „Oczy szeroko otwarte” reali-
zowanego przez Świetlicę Krytyki 
Politycznej w Cieszynie. Publikację 
tę poleca Związek Nauczycielstwa 
Polskiego, została współfinansowa-
na ze środków Unii Europejskiej 
oraz Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Europejskie-
go Roku Walki z Ubóstwem i Wyklu-
czeniem Społecznym.

Książka jest bezpłatna, wszystkie 
szkoły, nauczycieli, rodziców, oso-
by pracujące z dziećmi oraz wszyst-

kich zainteresowanych otrzymaniem 
egzemplarzy prosimy o kontakt e-
mailowy: cieszyn@poczta.krytyka-
polityczna.pl.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Jaworznie – zarówno w Bibliotece 
Głównej, jak i w filiach bibliotecznych 
już można wypożyczać egzemplarze 
tej książki. Na stronie internetowej bi-
blioteki www.biblioteka.jaw.pl miesz-
czą się linki do artykułów o książce 
oraz do scenariusza zajęć na temat 
biedy. Zachęcam wszystkich do za-
interesowania się tym ważnym tema-
tem, poruszania problematyki biedy 
z dziećmi, zamawiania książki przez 
internet bądź wypożyczania jej w ja-
worznickiej bibliotece.

(na podstawie danych z www.
krytykapolityczna.pl)

Elżbieta Homlak – MBP w Jaworznie



huhuu
h

ś
h

ś
ych śm

iech
h

śm
iech

y
śm

iechu
y

ece
iiii

śmśś
onycy
onycc

niony
nionony

g
ooiiii

k
dla

spragn
k

dl
odnik dla s

nik
dla

sprag
dn

 dla s
g

gg
prag

rp
g

p
g

pra
ps

aa
dd

iiiin
htow

y
tygod

h
d

y ty
w

y
tygo

y
y

y
ddoo

ggygygy
htow

y
hhtow

y
g

oototo
ggg

erw
szyy lig

erw
szyy

g
y

iii
Pierw

szy
rw

sz
erw

s
y

szz
ei

PPPPierww
szyzy lightotowoww

y tygygodnik dla
sprragnionycych

śm
i

ccechu

�
��

�
��

	
�

���


�
�
	������	����

�
��

�
	�

��
�


