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Od 1 stycznia 2013 roku sygnał telewizji
 abonenci analogowej kablówki UPC!

zniknął z Waszych odbiorników!
Tylko przechodząc na cyfrówkę UPC, możesz ją 
nadal oglądać w lepszej jakości na kanale 360.

Co roku 
ogólnopolski 
dziennik „Fakt” 
wybiera spośród 
zdjęć swoich 
fotoreporterów 
najlepsze fotografie 
minionych 
12 miesięcy.

Podobnie było w tym 
roku. Wśród wybranych 
prac znalazły się poje-
dyncze zdjęcia oraz fo-
toreportaże. Zgłoszeń 
do minikonkursu doko-
nywali sami fotoreporte-
rzy gazety, a fotoedyto-
rzy „Faktu” wybrali 133 
zdjęcia, które ich zda-
niem były najlepsze.

Wśród wyróżnionych 
znalazł się Paweł Jędru-
sik, fotoreporter „Co Ty-
dzień” oraz Agencji Fo-
tograficznej EDYTOR, 
którego cztery fotogra-
fie znalazły się w tym 

gronie. Dostrzeżono 
dwa zdjęcia wykona-
ne w Jaworznie – jedno 
przedstawiające górni-
ków podczas codziennej 
pracy w PKW SA, drugie 
– portret Agnieszki Hol-
land, która odwiedziła 
Wspólnotę Betlejem.

Dodatkowo wyróż-
niono fotografię z My-
słowic przedstawiają 
Jarosława Kaczyńskie-
go podczas odsłonię-
cia pamiątkowej ta-
blicy ofiar katastrofy 
smoleńskiej oraz wy-
konaną we Wrocławiu 
w Hali Stulecia foto-
grafię Krzysztofa „Dia-
blo” Włodarczyka cie-
szącego się po obronie 
tytułu Mistrza Europy 
w boksie.

Wyróżnione zdjęcia 
można oglądać pod ad-
resem: http://www.fakt.pl/
Fotoreporterzy-Faktu-wy-
brali,galeria,5336,89.html.

IW

W pierwszy dzień świąt po po-
łudniu osobowy seat uderzył w ba-
rierę energochłonna oddzielającą 
pasy ruchu na ulicy Grunwaldzkiej.

Do kolizji doszło na wysokości 
skrzyżowania z ulicą Cegielnianą. 
W wyniku zderzenia z samochodu 
zaczęło wyciekać na jezdnię paliwo.

Na miejsce przyjechał jeden za-
stęp z Państwowej Straży Pożarnej. 
Strażacy pokryli wyciek pianą i po-
mogli w usuwaniu wraku. W zda-
rzeniu nikt nie został ranny.

p.jamróz

23 grudnia przed 
godziną 14.00 przy 
ulicy Zubrzyckiego 
doszło do pożaru 
drewnianej altany. 
Na miejsce zostali 
wysłani strażacy 
z Państwowej 
Straży Pożarnej 
w Jaworznie. 
W chwili przybycia 
zastępów na miejsce 
zdarzenia ogniem 
objęty był dach 
oraz dobudowany 
do altany magazynek. 
Strażacy podali dwa 
prądy wody na palące 
się części zabudowy. 
Pożar udało się 
opanować po kilku 
minutach akcji. 
Nikt nie ucierpiał. 
Przyczyny bada 
policja.

p.jamróz

Pożar altany na działkachStaranował 
barierę

Foto: PSP J-no

Foto: Artur Jaromin

Paweł Jędrusik 
wyróżniony

Do pożaru na terenie Rodzinnego Ogródka Działkowego „Jaśmin” na 
Łubowcu doszło na kwadrans przed godz. 14.00

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 
Niech Pan rozpromieni oblicze swe 
nad tobą, niech cię obdarzy swą 
łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze 
swoje i niech cię obdarzy pokojem.

(Lb 6,22-27)

Na ten Nowy Rok
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Szanowny Panie Redaktorze
Z ogromnym niedowierzaniem 

przeczytaliśmy postscriptum do ar-
tykułu,,Jesteśmy na skraju przepa-
ści, teraz zrobimy krok naprzód?” za-
mieszczonym w 51 numerze,,Co Ty-
dzień”, w którym podając sposoby 
na oszczędzenie kilkunastu milionów 
złotych w budżecie miasta, propo-
nuje Pan równocześnie nową formę 
wynagradzania nauczycieli dzieląc 
ich na „zdolnych i pracowitych” oraz 
tych, „którzy niewiele się wysilają” – 
sugerując rozwiązanie, aby ci drudzy 
zarabiali dwa razy mniej. Sposobem 
dla tego rozwiązania, jak zrozumieli-
śmy, mają być,,regulaminy płacy” dla 
nauczycieli.

Panie Redaktorze
Wynagrodzenie nauczycieli usta-

lane jest na poziomie budżetu pań-
stwa w oparciu o ustawę Karta Na-
uczyciela. Miasto, w formie regula-
minu ustala jedynie wysokość do-
datków, np. dodatku motywacyjnego 
służącego do promowania wyróżnia-
jących się nauczycieli. Proszę zauwa-
żyć, że nie ma możliwości prawnej ob-
niżenia wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela.

Na funkcjonowanie oświaty w mie-
ście przekazywana jest z budżetu 
państwa subwencja zależna od licz-
by uczniów. Wysokość wpływającej 
do miasta subwencji jest niewystar-
czająca. Brak jest również subwen-
cji na działalność przedszkoli. Zgod-
nie z przepisami prawa miasto może 
zwiększyć nakłady na oświatę korzy-
stając ze środków własnych. Tak też 
musi czynić nasze miasto, bowiem 
koszty utrzymania systematycznie 
wzrastają mimo zmniejszającej się 
liczby uczniów. W obecnej sytuacji 

finansowej naszego kraju wszystkie 
jednostki samorządu terytorialnego 
borykają się z problemem finansowa-
nia oświaty i podejmują różne działa-
nia oszczędnościowe.

Nasze miasto może być przykła-
dem rozsądnego, przemyślanego ob-
niżania kosztów bez naruszania pod-
stawowych funkcji oświaty, jaką jest 
wysoka jakość edukacji. W naszej oce-
nie wdrażane w mieście rozwiązania 
strukturalne i organizacyjne prowa-
dzone w ostatnich latach zdecydowa-
nie wpłynęły na oszczędności w bu-
dżecie oświaty, a tym samym zapew-
niły oszczędności w budżecie miasta. 
Ważnym jest, że pomimo tych decyzji 
i działań nie został obniżony poziom 
edukacji, a zwolnienia pracowników 
zostały ograniczone do minimum.

Kosztem kursu na oszczędzanie 
w oświacie jest nadal nierozwiązany 
problem bardzo niskich wynagrodzeń 
pracowników administracji i obsługi 
zatrudnionych w placówkach oświa-
towych naszego miasta. Tu rozmowy 
i poszukiwanie rozwiązań trwają na-
dal.

Panie Redaktorze
Gazeta,,Co Tydzień” dla placówek 

oświatowych naszego miasta od lat 
była miejscem promowania dzia-
łań edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych, kulturalnych i innych. 
Ich wielość i różnorodność jest najlep-
szym dowodem na to, że w jaworznic-
kich placówkach pracują nauczycie-
le o wysokich kwalifikacjach, którzy 
z pasją wykonują swój zawód. Stąd też 
nasze zdziwienie budzi powoływanie 
się na,,grupę zbulwersowanych na-
uczycieli” oczekujących obniżenia 
wynagrodzenia swoim koleżankom 
i kolegom.

Przywoływanie takich nieuza-
sadnionych opinii jest prostą drogą 
do skłócenia naszego środowiska, 
co na pewno negatywnie wpłynie 
na jaworznicką oświatę.

Mamy nadzieję, że cytowany 
na wstępie fragment artykułu był nie-
przemyślaną propozycją oszczędności 
w budżecie miasta, czego rezultatem 
stała się niesprawiedliwa i krzywdzą-
ca ocena środowiska oświatowego.

Prezes Oddziału ZNP w Jaworznie 
Henryka Stachańczyk

Przewodniczący MOZ NSZZ 
„Solidarność” POiW w Jaworznie – 

Maciek Brül

Od redakcji:
Żeby czytelnikom uświadomić 

perfidię Państwa działania, poniżej 
publikuję ten kawałek artykułu, na 
który zareagowali Państwo 10-krot-
nie dłuższym tekstem. Po co? Chyba 
po to, żeby zaciemnić sytuację. Bo je-
śli mieliście Państwo inny cel, to trze-
ba było krótko odnieść się do moich 
słów, których liczba w znakach wy-
nosi 310. Obok po prawej i u dołu pu-
blikuję fakty i przemyślenia na temat 
oświaty oraz jej finansowanie. Po za-
poznaniu się z nimi, liczę na rzeczo-
wą dyskusję z Państwa strony.

Oto fragment mojego tekstu o oświacie, 
który zaowocował powyższym listem:

Regulaminy płacy dla nauczycieli. 
Dlaczego nikt tego nie zrobił? Zdol-
ni i pracowici nauczyciele są zbul-
wersowani, że bazując tylko na Kar-rr
cie Nauczyciela ich koledzy, którzy 
się niewiele wysilają, zarabiają te
same pieniądze co oni. A powinni 
dwa razy mniej, co dało by oszczęd-
ności kilkunastu milionów złotych.

Aktualności
6 stycznia przypada Dzień Filatelisty 
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Felieton: A kogo to obchodzi?
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Liczba tygodni
nauczania

Liczba dni
nauczania

Praca przy tablicy
[w godzinach]

Wymagany czas pracy 
w szkole [w godzinach]

Całkowity reg. czas pracy 
w szkole [w godzinach]

�������������� (ang. Organisation for Eco-
nomic Cooperation and Development, pol. Or-
ganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju):
Nauczyciel szkoły podstawowej 
w Polsce spędza przy tablicy w cią-
gu roku 502 godziny, średnia dla 
UE to 758 godzin, a dla państw 
OECD to 782 godziny. Zaś wy-

magany czas pracy, jaki nauczy-
ciel musi spędzić w polskiej szko-
le w ciągu roku to 540 godzin, 
w krajach Unii to 1.085, a w kra-
jach OECD 1.187 godzin. Wynika 
z tego, że nasi nauczyciele pracu-
ją w szkole dwa razy krócej.

�����%�'��
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W I kwartale 2012 r. średnia pensja
wynosiła 3.473,9 zł. Jak na tym tle wy-
glądają nauczyciele? Ich pensje zależą
od tzw. stopnia awansu zawodowego.
Są cztery: nauczyciel stażysta, kontrak-kk
towy, mianowany, dyplomowany. Obec-
nie zarabiają oni odpowiednio: 2.717 zł,
3.016 zł, 3.913 zł oraz 5.000 zł.

Odsetek nauczycieli posiadających 
najwyższy stopień awansu zawodowego 
wynosi już 49 proc., a mianowanych ko-

lejne 27 proc. Zdecydowana większość 
pedagogów (prawie 80 proc.) otrzymuje 
więc co miesiąc blisko 4 tys. lub 5 tys. zł.

Połowa nauczycieli zarabia juży j
o 50 proc. więcej niż średniap ę j
pensja. Podwyżki nie poprawiap j y p p -
ją jakości kształcenia.ją j

pisze Artur Grabek w artykule 
„Nauczyciele na dorobku?” 

opublikowanym w „Rzeczpospolitej”
nr 216 z 15.09.2012 r. (fragm.)

Aktualne dane za 2012 rok opublikowano w nr. 303. „Gazety Wyborczej” 
w artykule pt. „Polska bieda 2012” z 29-30 grudnia 2012 roku.

Oszczędności dodatnie 
i oszczędności ujemne

W czwartek sesja RM, na której będzie 
kilka ważnych tematów. Jeden z nich 
to kolejna zmiana w budżecie na bieżący 
rok. Jaworzniccy radni, jak to jaworzniccy 
radni, prawdopodobnie bez szemrania 
ją przyjmą, poza nielicznymi wyjątkami. 
A czy jest o co kruszyć kopie?

Kolejny raz, i nie ostatni, zostanie 
rozparcelowane 5,5 mln złotych 
z refundacji wydatków na budowę 
drogi (Droga Współpracy Regionalnej) 
i przeznaczone będzie na płace 
nauczycieli. Czyli kolejny raz, zamiast 
wydać 5,5 mln złotych na nowe drogi 
albo naprawić wiele starych, pogrubimy 
portfele nauczycieli, choć ci wcale 
nie będą lepiej pracować. Dlaczego? 
Bo w ich systemie podwyżek nie 
ma żadnego związku pomiędzy pensją 
a jakością pracy. Proste?

Już słyszę te głosy: A co mamy niby 
robić, kiedy rząd Tuska zafundował 
nam taką „reformę” oświaty? Jedną 
ręką daje pieniądze według ilości 
uczniów, których z roku na rok ubywa, 
a drugą ręką daje nauczycielom prawo 
do podwyżek (Karta nauczyciela). 
A że trzeba je wypłacić, to już o tym nie 
pamięta. Subwencje mamy zatem coraz 
mniejsze, a wydatki z tytułu podwyżek 
nauczycielskich pensji coraz groźniejsze. 
Bo na tyle duże, że w przyszłym roku 
może braknąć w gminnej kasie i trza 
będzie zaciągać kredyty.

Radni i prezydent prawdopodobnie 
czują się niewinni, bo to on – Tusk tak 
nas urządził. Nic zatem w tej kwestii 
nie robią.

A szkoda, bo w Polsce istnieje duży 
ruch wśród działaczy samorządowych, 
którzy, prócz tego, że się nie zgadzają, 
to próbują w tej sprawie coś robić. I tak 
w ub. tygodniu zebrali się w Warszawie 
na Kongresie Rzeczpospolita Lokalna 
2020, któremu patronował prezydent 
RP Bronisław Komorowski, a wsparcie 
ze strony rządu zadeklarowała 
minister Elżbieta Bieńkowska. 
Samorządowi aktywiści m.in. 
proponują dwukadencyjność, elastyczny 
system zarządzania edukacją 
i uproszczenie rozliczeń z organizacjami 
pozarządowymi.

A gdzie są nasi radni czy prezydenci? 
Może na posiedzeniach rad nadzorczych?

W tym tygodniu odbywa się 
w Warszawie Samorządowy Kongres 
Oświaty, na którym samorządowcy mówią, 
że nie są już w stanie zrobić więcej dla 
szkół. Proponują, wzorem innych państw, 
zwiększenie liczby obowiązkowych godzin 
pracy dla nauczycieli oraz skrócenie 
pedagogicznych urlopów.

A gdzie są nasi radni czy prezydenci? 
Może na wczasach? Bo zarobili na nie 
w radach nadzorczych.

Ja czasem żartuję z naszych władz, 
a przecież to oni są mądrzy a nie ja  
– nieprawdaż? Bo oni nauczycielom się 
nie narażą, przecież mogą stracić głosy. 
Niech się jakiś wariat – taki np. Matysik 
naraża. A że trzeba ratować budżet 
gminy? A kogo to obchodzi?

Józef Matysik
PS Poniżej i obok materiały do przemyśleń 
– nie tylko dla radnych.
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Ten artykuł jest kontynuacją 
publikacji zamieszczonej 
na stronie 2 w poprzednim 
numerze gazety 
„Co Tydzień” pt. „To proste 
– potrafisz to ogarnąć”. 
Dobrze byłoby, aby tamten 
artykuł mieć pod ręką, 
a będzie łatwiej czytać ten.

Zaczniemy od świeżego elemen-
tu związanego z ratowaniem bu-
dżetu. Internauci podpowiedzieli 
nam bowiem przykład prezydenta 
Bydgoszczy Rafała Burskiego, któ-
ry w wyborach pokonał rządzącego 
miastem przez dwie kadencje pre-
zydenta Konstantego Dombrowicza, 
który wyczerpał limit zaciągania kre-
dytów i zostawił pustą kasę.

I teraz najważniejsza dla nas in-
formacja: prezydent Burski, aby rato-
wać budżet, zaplanował m.in. reduk-
cję wydatków bieżących o 3-5 proc. 
rocznie.
Cały tekst o prezydencie Burskim na: http://
wyborcza.pl/1,75478,13112203,Prezydent_
Bydgoszczy_tnie_koszty.html#ixzz2GhHLzmqm

A co zgotował nam prezydent Sil-
bert w budżecie na rok 2013? Za-
miast redukcji wydatków bieżących, 
zaplanował wzrost o 31 mln zł, tj. 
o 10,4 proc. więcej niż w palnie wy-
datków na rok 2012.

Od czego zatem zacząć 
ratowanie jaworznickiego 
budżetu?„

Teraz już każdy wie
– od redukcji wydatków 
bieżących.

A jakie szanse ma Jaworzno na re-
dukcję wydatków bieżących?

Znacznie większe niż Bydgoszcz, 
bo w jaworznickim urzędzie jest ewi-
dentny przerost zatrudnienia o 116 
osób, tj. 51 proc. Wystarczy zrobić 
program racjonalizacji zatrudnienia.

Czy pogorszy to poziom obsługi 
mieszkańców?„

Odpowiedź jest prosta 
– nie.

Bo w sąsiednim Sosnowcu, gdzie 
prezydentem jest Kazimierz Górski, je-
den urzędnik obsługuje 420 mieszkań-
ców, więc i w Jaworznie urzędnik po-
radzi. Jeśli do tego dodamy, że Silbert 
odziedziczył urząd po Trabule z zatrud-
nieniem o ponad 100 osób mniejszym? 
Dał radę Tarabuła, to i Silbert poradzi.

A po co w ogóle tylu 
urzędników przyjął Silbert?

Na to pytanie każdy może sobie 
sam odpowiedzieć. Faktem jest, że kie-
dyś krytykowaliśmy Tarabułę za kole-
siostwo, a dopiero teraz obserwuje-
my mistrzostwo świata w tej hanieb-
nej dyscyplinie, choć o dziwo aktualny 
rekordzista brylował kiedyś w krytyce 
Tarabuły za to.

Duży udział w bieżących wydat-
kach ma oświata. Tu kłaniają się wie-
loletnie zaniedbania Silberta, któ-
re były prowokowane i oczekiwane 
przez nauczycieli. W czym rzecz? 
Nauczyciele wywalczyli sobie co-
roczny automat do podwyżek, zwa-
ny Kartą Nauczyciela. Nie byłoby tak 
źle, gdyby nie fakt, że ilość uczniów 
maleje, a ilość nauczycieli nie. Mini-
ster finansów daje nasze pieniądze sa-
morządom na oświatę według ilości 
uczniów. Ta maleje. Zarówno prezy-
dent, jak i nauczyciele udają, że nie wi-
dzą konieczności redukcji zatrudnie-
nia nauczycielskich etatów w stosunku 
do malejącej liczby uczniów. Idą tedy 
kolejne podwyżki dla nauczycieli, któ-
rych nie ubywa, więc wydatki bieżące 
budżetu rosną.

Przypomnę, że kiedyś próbowa-
liśmy zachęcić władze do redukcji 
zatrudnienia np. o etaty nauczycieli, 
którzy osiągnęli uprawnienia emery-
talne. Obiecywał Silbert, obiecywał 
Brül. Miał powstać system zachęt 
do przechodzenia na emeryturę, ale 
tylko na obietnicach się skończyło. Był 
z naszej strony pomysł, aby w miej-
sce emerytów przyjąć młodych bezro-
botnych nauczycieli, bowiem to i tak 
by się opłacało: potencjalni emeryci 
zarabiają min. 5 tys. zł, a nowo przy-
jęcie nie dostaliby więcej niż 2 tys. zł, 
zamiast i tak siedzieć z doktoratami 
na bezrobociu. Wtedy nauczycieli 
z takimi uprawnieniami było ok. 70. 
Zatem taki manewr dałby rocznie 
oszczędność ok. 1 mln zł. Prócz tego 
70 osób pozostałoby w Jaworznie, za-
miast uciekać np. na zmywak do Lon-
dynu.

Teraz najważniejsza kwestia

O jakich oszczędnościach tu mó-
wić, kiedy radni zatwierdzili Silbertowi 
katastrofalny budżet. Ten musi go re-
alizować, czyli brnąć w przepaść. Nie-
stety, radni nie mogą wnioskować sku-
tecznie o zmiany w budżecie, bo to na-
leży do kompetencji prezydenta.„

Zatem radni 
wpędzili miasto 
w pułapkę, z której nie 
ma prostego wyjścia.

Co można zrobić?

Radni muszą teraz albo „ubła-
gać” Silberta o przeprowadzenie 
naprawy budżetu, albo ogłosić re-
ferendum w celu odwołania prezy-
denta. W przyspieszonych wybo-
rach będzie miał szanse taki kan-
dydat, który zaproponuje ratunek 
dla budżetu.

Wydaje się, że przewagą głosów 
PO rada jest w stanie ogłosić refe-
rendum w celu odwołania prezyden-
ta, a w ten sposób radni PO stwo-
rzą szansę swojemu kandydatowi 
na to stanowisko, który wygra po-
dwójnie. Bowiem teraz można urato-
wać budżet o wiele łatwiej niż za dwa 
lata przy locie nurkowym w prze-
paść. Potem, jako mąż opatrznościo-
wy kolejną turę wyborów ma raczej 
wygraną.

Czy będzie łatwo?

Nie. Bowiem Silbert nie bez koze-
ry pracował nad swym elektoratem, 
nazwijmy go „kastą samorządową”. 
Urzędnikom wywindował zarobki, 
to ma z ich rodzinami prawie 2 tys. 
głosów. Nauczycielom krzywdy nie 
zrobił, to ma kolejne 5 tys. głosów 
z rodzinami. Poza tym spółki oraz in-
stytucje miejskie to kolejne 2 tysiące 
głosów. Jest jeszcze żelazny elekto-
rat, który w niego (jak zawsze) wie-
rzy i może być tego jakieś 10 proc. 
idących do wyborów. A ci, co go nie 
znoszą, odgrażają się, że zrobią mu 
na złość i nie pójdą wcale do wybo-
rów. I tu jest pies pogrzebany.

Zatem, czy odwołanie Silberta 
jest niemożliwe?

Tak, źle przygotowane odwoła-
nie Silberta jest niemożliwe, do-
brze przygotowane jest możliwe. 
Wydaje się, że PO, jako sprawny 
organizm polityczny, jest w stanie 
tego dokonać. Przypadkowi „wo-
lontariusze” z pospolitego rusze-
nia raczej nie. Chyba że zrezygnują 
z przypadkowości i dobrze przygo-
tują się do przejęcia władzy. Wte-
dy jednak muszą przejąć zarówno 
władzę prezydencką, jak i władzę 
uchwałodawczą.

To jest oczywiście tylko koncepcja 
polityczna wynikające z analizy ist-
niejących zagrożeń dla finansów Ja-
worzna oraz możliwości i chęci osób, 
które będą chciały z tych zagrożeń 
miasto wyciągnąć.

Józef Matysik

Materiał ma charakter dyskusyjny 
i czekamy na głosy w zakresie 
poruszonych tematów.

Aktualności
przerost zatrudnienia w jaworznickim urzędzie wynosi 51,3 proc.

W pierwszym etapie prac będą 
wykonane alejki, system nawad-
niania i infrastruktura umożli-
wiająca w przyszłości wykona-
nie oświetlenia. Prace potrwają 
do czerwca przyszłego roku.

W związku z tym parking przy 
budynku urzędu miejskiego zo-
stał zmniejszony. Nie można już 
wjechać na teren po kopalni Ko-
ściuszko.

Do dyspozycji kierowców będą 
tylko parkingi sąsiadujące z bu-

dynkiem banku i placu targowe-
go oraz za kwiaciarnią.

Następnym krokiem będzie za-
gospodarowanie terenu zielenią 
przez Tauron Polska Energia SA, 
który jesienią 2013 r. włączy się 
w powstanie parku.

Pozostałe elementy zagospoda-
rowania terenu będą wykonywane 
sukcesywnie w miarę powstawa-
nia pobliskiego centrum handlo-
wego Galena.

p.jamróz

Mniej parkingów Jak uratować 
katastrofalną sytuację 
budżetu Jaworzna?

Rozpoczynają się prace przy budowie plant. 
W związku z tym zmniejszone zostały parkingi dla 
samochodów na terenie po kopalni Kościuszko.

Na obszarze widocznym na pierwszym planie nie można już parkować

Jeśli szukasz informacji na te-
mat Unii Europejskiej, jeśli je-
steś zainteresowany tym, jak 

jej działalność wpływa lub jak 
może wpłynąć na Twoje życie, mo-
żesz zgłosić się do nowego biura 
w Gimnazjum nr 5 w Jaworznie, 
gdzie bezpłatnie zostanie udzie-
lona Tobie porada na interesujący 
Cię europejski temat.

Natalia Matyba chce kształtować 
postawy europejskie wśród młodzie-
ży jaworznickiej. Do tej pory na tere-
nie naszego miasta nie było takiego 
punktu, w którym zarówno młodzież, 
jak i przedsiębiorcy mogliby skorzy-
stać z rady osoby, która na co dzień 
zajmuje się tymi sprawami w Bruk-
seli. Dla uczniów jest to szansa. Teraz 
będą mogli brać udział w unijnych 
inicjatywach.

Działalność biura to nie tylko ob-
szar dla młodzieży. Ma to być rów-

Biuro Bezpłatnych 
Porad Europejskich

nież miejsce, gdzie przedsiębiorcy 
mogą zrobić pierwszy krok w stronę 
poszerzenia wiedzy na temat środ-
ków, jakie przeznacza Unia Europej-
ska na wspieranie różnych inicjatyw.

Telewizja dlaCiebie.tv oraz portal 
jaw.pl zostały patronem medialnym 
tego biura.

Biuro mieści się przy ulicy Sta-
rowiejskiej 15, w Budynku Gimna-
zjum nr 5 na Osiedlu Stałym. Czynne 
będzie w czwartki od godziny 16.00 
do 17.30. Zapraszamy! iw

Uroczyste przecięcie wstęgi

czyli między 
Burskim 

a
Górskim

Prezydent Bydgoszczy Rafał Burski Prezydent Sosnowca Kazimierz Górski
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I N F O R M A T O R
P O L I C J A

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

S T R A Ż  P O Ż A R N A

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

S T R A Ż  M I E J S K A
Straż Miejska – Plac Górników 5 .......................................................... tel. 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 dojazd gratis ......................................... tel. 32 793-71-71, 32 615 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 95
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. 32 793 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

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. 745-10-30
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 środa 17.00-19.00 .................... tel. 509 97 33 18

A P T E K I 
Pro Vita ul. Matejki 25 pn-pt 7.00-21.00 sob nd 8.00-18.00 ..............tel. 32 225 31 51
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

Z notatnika policmajstra

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
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81-letnia kobieta 
została oszukana przez 
mężczyznę z Siemianowic 
Śląskich. Policji udało się 
namierzyć i zatrzymać 
sprawcę, który podając się 
za jej syna, wyłudził  
10 tys. zł.

Około południa w mieszkaniu 
81-letniej jaworznianki zadzwo-
nił telefon. Męski głos w słu-
chawce przypominał kobiecie 
bliską osobę. Mężczyzna podał 
się za jej syna.

Powiedział, że miał poważ-
ny wypadek samochodowy i po-
prosił o wsparcie kwotą 10 ty-
sięcy złotych. Nie mógł oddalić 
się z miejsca wypadku i z tego 
powodu po pieniądze przysłał 

swojego znajomego. Kobieta 
bez wahania wręczyła mu go-
tówkę.

Dopiero po pewnym cza-
sie zorientowała się, że została 
oszukana i zawiadomiła policję.

Złodzieja na szczęście uda-
ło się namierzyć. Policjanci za-
trzymali w Siemianowicach Ślą-
skich mężczyznę podejrzewane-
go o popełnienie tego przestęp-
stwa. – Na przesłuchaniu przy-
znał się do dokonania na terenie 
Śląska kilku podobnych prze-
stępstw, w tym również oszu-
kania 81-letniej jaworznianki 
– mówi podkomisarz Tomasz 
Obarski.

Sprawcy grozi kara od 6 mie-
sięcy do 8 lat pozbawienia wol-
ności.

p.jamróz

Kolejne oszustwo 
na wnuczka

Po raz kolejny policja ostrzega!

1. Będąc w domu zawsze, zamykaj drzwi wejścio-
we na zamki;

2. Nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia kto i po co 
przyszedł, spójrz przez wizjer i zapytaj;

3. Jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji np. 
banku, administracji, elektrowni czy gazowni, bez 
otwierania drzwi sprawdź telefonicznie czy był on 
do Was kierowany; jeśli nie masz telefonu, poproś, 
aby przyszedł z sąsiadem mieszkającym obok;

4. Jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go 
ani na chwilę samego w mieszkaniu; najlepiej, 
żeby towarzyszyli Wam wtedy Wasi sąsiedzi lub 
ktoś z rodziny;

5. Nie informuj nikogo, kiedy otrzymujesz emery-
turę lub rentę;

6. Nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy 
inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów; 
każda szanująca się firma transakcje zawiera w 
swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty;

7. Nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, któ-
re telefonicznie podają się za członków Waszej 
rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy po-
przez osoby pośredniczące;

8. Mając w domu pieniądze, schowaj je w miejscu 
trudno dostępnym;

9. Nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, 
szczególnie swoich danych personalnych, nu-
merów kont bankowych i haseł do nich, nie 
mów o swoich planach życiowych czy człon-
kach rodziny;

PAMIĘTAJMY! Nie każdy, kto dzwoni lub puka 
do drzwi, ma uczciwe zamiary!

�
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święto Trzech Króli zaczęto obchodzić pod koniec IV w.

Stanowisko klubu 
radnych „Skutecznie 
dla Jaworzna” 
w sprawie projektu 
uchwały budżetowej 
na 2013 rok.

Klub Radnych Skutecznie dla Ja-
worzna nie popiera projektu budżetu 
na 2013 r. i będzie głosował przeciw.
Panie Prezydencie Mówimy STOP

– dalszemu zwiększeniu zadłu-
żenia miasta, obecnie rocznie same 
odsetki od kredytów to ponad 5 mln  
600 tys. zł.

NIE ZGADZAMY się z polityką in-
westycyjną w drogownictwie.

– Poprawianie, przerabianie nowo 
wybudowanych rond, skrzyżowań 
i dróg to wydawanie, niepotrzebnie 
dodatkowych milionów złotych.

APELUJEMY zająć się remontem 
dróg gruntowych w dzielnicach, tak 
jak Pan obiecywał w umowie wy-
borczej. W tym budżecie zarezer-
wowane środki to 3 mln zł, uważa-
my, że jest to za mało, lata zaniedbań 
w inwestycje drogowe w dzielnicach 
spowodowały zubożenie i pogorsze-
nie warunków życia mieszkańców.

NIE POPIERAMY wysprzedaży 
majątku miasta, którego dorabiały 
się pokolenia jaworznian i nie wyra-
żamy zgody na przejadanie tych pie-
niędzy na bieżące wydatki. Proponu-
jemy inwestować te pieniądze w po-
prawę warunków życia dzielnic (pla-
ce zabaw, drogi gruntowe, chodniki, 
parkingi, budowę rowów melioracyj-
nych czy kanalizacji od deszczowej).

STOP dalszemu wydawaniu pie-
niędzy na promocje miasta nie 
przynoszącą wymiernych efektów 
a w niektórych przypadkach ośmie-
szających wizerunek naszego miasta.

MÓWIMY DOSYĆ dalszego roz-
drabniania instytucji kultury. Z analiz 
budżetu nowo powstałych instytucji 
kultury, widzimy zastraszająco szyb-
ko wzrastające koszty utrzymania.

– Koszt rocznego utrzymania 
w MCKiS dwóch orkiestr to kwota 
48 tys. zł,

– dotacja podmiotowa na rok 
2013 dla dwóch orkiestr to kwota 
ponad 417 tys. zł,

– Przez trzy lata wydaliśmy na or-
kiestry dodatkowo ponad 1 mln zł.

Zaznaczam, że orkiestry nie 
utrzymują żadnych majątków i więk-
szą część pieniędzy zostaje przezna-
czona na wynagrodzenie.

– Koszt rocznego utrzymania 
dzisiejszego Teatru Sztuk w MCKiS 
to kwota ponad 800 tys. zł.

W roku 2012 ta instytucja kultu-
ry otrzymała dotację podmiotową 
w kwocie około 880 tys. zł, w sierp-
niu większość radnych zagłosowała 
za dołożeniem 150 tys. zł. Osobiście 
myślałam, że jest to kwota jednora-
zowa. Myliłam się, w 2013 r. dota-
cja podmiotowa dla instytucji kultury 
Centrum Kultury Teatr Sztuk wyno-
si około 1 mln 50 tys. zł. Dodatkowo 
przez ten rok na teatr sztuk wydali-
śmy około 200 tys. zł.

Porównując dotację podmiotową 
dla samorządowej instytucji kultury, 
jaką jest MCKiS, na 2013 r. to kwota 
około 2 mln 935 tys. zł. Ta jednost-
ka ma w swoim zarządzaniu 2 duże 
Domy Kultury i 10 klubów środowi-
skowych. Teatr Sztuk z dotacją około 
1 mln. 50 tys. zł. posiada jeden bu-
dynek.

Z analizy budżetu na 2013 r. wy-
nika, że te nowe instytucje kultury 
powstały i działają na całkiem innych 
zasadach. Rozumiem, że to są ci lep-
si, to i drożsi.

Wynika z tego, że gorzej trakto-
wane są stare, sprawdzone instytu-
cje kultury, a taką jest MCKiS. Ta in-

stytucja, zajmująca się działalnością 
kulturalną i sportową, przez 4 lata 
miała systematycznie przycinany 
budżet i o dziwo przetrwała. Pracu-
je, oszczędza, zarabia, zmniejsza za-
trudnienie, wykonując te same za-
dania, reformuje się wewnątrz i do-
brze gospodaruje finansami. Ale ja-
koś, nikt tego nie chce zauważyć. 
Smutne.

Prawdziwe jest to, że instytucja 
duża, zarządzająca sprawnie róż-
nymi obiektami kulturalnymi i spor-
towymi mniej kosztuje budżet mia-
sta i doskonale prowadzi działal-
ność kulturalną i sportową. Swoją 
ofertę ma dla każdego mieszkańca 
od przedszkolaka do seniora.

PYTAM z wielką troską w głosie, 
Panie Prezydencie?

Czy stać nas w dobie kryzy-
su i wzrastającego bezrobocia 
na taką rozrzutność i utrzymywa-
nie tylu instytucji kultury w na-
szym mieście?

Pan Prezydent lata powtarzał sło-
wa i szedł z takim hasłem w kampa-
nii wyborczej – idziemy w dobrym 
kierunku. Nie przeczę, w latach po-
przednich był to dobry kierunek i wi-
dać było efekty działań, które cieszy-
ły nas wszystkich.

Dzisiaj – jako miasto prowadzi 
nas Pan w złym kierunku – propo-
nując systematyczne zadłużanie oraz 
zastawianie w bankach majątku na-
szego miasta.

Rosnący dług, deficyt spowoduje 
stagnację i zapaść finansową w naj-
bliższej przyszłości.

Klub Skutecznie dla Jaworzna 
proponuje zacząć oszczędzać i racjo-
nalnie wydawać pieniądze te, które 
mamy, bo czasy są coraz trudniejsze, 
a kredyty coraz droższe.

Drodzy Radni, głosując nad pro-
jektem uchwały budżetowej, mam 
nadzieję, że wcześniej zapytaliście 
mieszkańców, tak jak ja to zrobiłam. 
Czy chcą dalszego zadłużania na-
szego miasta i aby ich dzieci i wnu-
ki spłacały latami zaciągnięte przez 
miasto kredyty? Czy wolą gospoda-
rować i wydawać racjonalnie te pie-
niądze, które w kasie miasta się znaj-
dują?

Z rozmów z mieszkańcami wyni-
ka, że nie chcą dalszego zadłużania. 
Chcą żyć bezpiecznie i w bezpiecz-
nym mieście.

Radna Renata Chmielewska 
w imieniu klubu radnych 
Skutecznie dla Jaworzna

Radni SdJ odpowiadają czytelnikowi na list z poprzedniego 
numeru gazety (CT nr 52): Stop kredytom. Gdzie są radni?

To niezwykle uroczyste 
święto, zwane również 
świętem Objawienia 
Pańskiego, Epifanią 
(w greckim epifaneia 
znaczy ukazanie się, 
objawienie) lub Dniem 
Darów Królewskich.

Święto to kończy tzw. czas „świę-
tych wieczorów” trwający od Wigi-
lii Bożego Narodzenia. Wieczory te 
spędzano w domostwach na śpie-
waniu kolęd, sąsiedzkich odwie-
dzinach i opowiadaniu starych ba-
śni. W Trzech Króli do kościelnych 
szopek wstawiano ozdobne figury 
Trzech Króli wraz z rozległym or-
szakiem.

W kościele wschodnim w świę-
to Trzech Króli na pamiątkę chrztu 
Chrystusa w Jordanie błogosławi 
się tego dnia wody. Jeszcze dzisiaj 
można śledzić te uroczystości nad 
Sanem lub nad Bugiem. Z przerę-
bli w kształcie krzyża wierni czerpią 
wodę, która, jak uznają, ma właści-
wości lecznicze.

Kościół zachodni wiąże to świę-
to z hołdem i darami złożonymi Je-
zusowi przez trzech króli lub trzech 
mędrców-magów ze wschodu. Jako 
że ewangelie nie podają ich imion 
dopiero począwszy od IX wieku na-
zywa się ich Kacper, Melchior i Bal-
tazar. Kacper miał pochodzić z Ara-
bii, Melchior z Persji, a Baltazar z In-
dii. Wręczyli oni małemu Chrystu-
sowi w darze mirę, kadzidło i złoto. 
Do Chrystusa przyprowadziła Królów 
gwiazda. Jak sądzą niektórzy bada-
cze mogła to być Kometa Halleya, 

Dawnym zwyczajem

6 stycznia – święto Trzech Króli

która podówczas znalazła się w po-
bliżu Ziemi.

W XIII wieku Wenecjanin Mar-
co Polo w dziele „Opisanie świa-
ta”, w części poświęconej podróży 
do Persji, wymienia miasto Sawa, 
z którego mieli wyjść owi trzej kró-
lowie, którzy złożyli hołd Chrystuso-
wi. Dziecię w podziękowaniu za dary 
ofiarowało królom zamkniętą puszkę, 
w środku której złożyło kamień. Gdy 
królowie wrzucili go do studni na pu-
styni, buchnął z niej ogień. Jak mówi 
tradycja, złożyli ten ogień w pięknej 
świątyni, dbając, aby nigdy nie zgasł.

Do tejże legendy nawiązuje zwy-
czaj wygaszania wszelkich ogniw 
w wigilię Trzech Króli. Dopiero 
po nabożeństwie w to święto zapa-
lano od poświęconego ognia kawał 
powroza, od którego rozniecano do-
mowe ogniska.

Wierzono, że królewskie dary 
miały swoją symbolikę, którą opisu-
je stary wiersz:

W Trójcy Jedynemu potrójne ofiary,
Bierz mirę, żeś człowiek, złoto, żeś 
król wieczny,
Kadzidłem wyznawa Boga zmysł 
serdeczny.

Starym zwyczajem tego dnia 
poświęca się wodę, zwaną trzech-
królową, którą parafianie zanoszą 
do domów i stawiają dla urodzaju 
w polach lub sadach. Od XV wie-
ku świeci się też trzechkróleską 
kredę, mirrę – tj. żywicę świerko-
wą, kadzidło, czyli kawałki bursz-
tynu i złoto malarskie. Po powro-
cie do domu zapala się mirrę z ka-
dzidłem i okadza się całe domo-
stwo, aby ustrzec je przed wszelki 
nieszczęściem.

Do dzisiaj wśród katolików 
utrzymano zwyczaj wypisywania 

nad drzwiami święconą kredą ini-
cjałów „K+M+B” wraz z datą no-
wego roku. Inicjały te mają ozna-
czać imiona Trzech Króli, choć 
przyjęło się również uważać, 
że to pierwsze litery wezwania 
„Chrystus Mansionem Benedi-
cat”, co tłumaczy się: niech Chry-
stus błogosławi to domostwo.

Na wsiach kredą znaczono 
również budynki gospodarcze, 
na ich narożach rysowano krzy-
żyki, które miały chronić przed 
nieszczęściem i złymi mocami.

Na pamiątkę Darów Królew-
skich święcono na ołtarzach bi-
żuterię rodzinną: pierścionki, 
medaliki, srebrne lub złote mo-
nety. Te poświęcone przedmio-
ty wedle zwyczaju dawano dzie-
ciom opuszczający dom rodzin-
ny, dla uchronienia ich przed nie-
powodzeniami.

Na wsiach wigilię i dzień 
Trzech Króli zwano szczodrymi 
dniami. Wedle zwyczaju rodzice 
dzieciom, gospodarze służbie, 
sąsiedzi sąsiadom i parafianie 
plebanom darowali szczodraki – 
czyli wypiekany w kształcie roga-
li chleb pszenny.

W zamożnych domach miesz-
czańskich i dworach szlachty od-
dawano się staremu francuskie-
mu zwyczajowi roznoszenia pod 
koniec uroczystego obiadu ciasta, 
którego było tyle kawałków, ilu go-
ści zasiadało do obiadu. W jednym 
z kawałków ciasta ukryto migdał. 
Ten, któremu się on dostał, zwany 
był królem migdałowym i rozpo-
czynał pierwszą zabawę karnawa-
łową, Święto Trzech króli otwiera-
ło bowiem Karnawał.

e.bigas
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w 1923 r. powstała Szczakowianka

Adwokat Maciej Zwierzycki w siedzibie 
naszej redakcji udziela bezpłatnych porad 
prawnych w każdy piątek w godz. 13.00 
– 15.00. Zapisy w redakcji gazety pod nr. 
telefonu 32 751 91 30

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE ADWOKATA

Adwokat Maciej Zwierzycki 
odpowiada na pytania czytelników

adwokat Maciej Zwierzycki

Zgłoszenie na poradę prawną  
adwokata Macieja Zwierzyckiego

Imię i nazwisko .............................................
........................................................................
data ..........................................
godzina ....................................
Wypełniony kupon należy oddać prawnikowi przed 
udzieleniem porady

Jakie są konsekwencje od-
dania sprawy bezpośrednio 
do Sądu, z pominięciem do-

starczenia dłużnikowi wezwania 
do zapłaty w formie pisemnej? 
Pomimo zwyczajowego kontaktu 
telefonicznego oraz mailowego, 
lokatorzy nie płacą mi za zu-
żyte media. Ich umowa najmu 
dobiegła końca i z ostatecznego 
rozliczenia wynikła niedopłata. 
Obawiam się, że korespondencja 
nie zostanie odebrana i chciał-
bym z zaskoczenia oddać sprawę 
do Sądu, licząc na to, że odbiorą 
korespondencję z Sądu.

Jeśli nie było przedsądowego 
wezwania do zapłaty, to pozwany 
może uznać w całości roszczenie 
zgłoszone w pozwie. Konsekwen-
cją jest to, że powód zostanie ob-

ciążony kosztami procesu mimo 
wygrania sprawy co do kwoty 
głównej, czyli że nie będzie mógł 
domagać się zwrócenie opłaty są-
dowej i ewentualnie będzie musiał 
zapłacić koszty zastępstwa proce-
sowego dla strony pozwanej, je-
śli ta skorzystała z usług adwokata 
czy radcy prawnego.

Przykładowo dla kwoty głów-
nej wynoszącej 1500 – 5000 zł 
koszty zastępstw procesowego 
wynoszą 600 zł. Zatem może 
być tak, iż powód uzyska wyrok 
zasadzający kwotę 1600 zł, ale 
jednocześnie sam zostanie zo-
bowiązany do zapłacenia 600 zł 
na rzecz  strony  pozwanej jako 
zwrot kosztów prawnika.

Można jednak przeciwdziałać 
temu, powołując się na inne do-

wody np. na świadków, że pozwa-
ni wielokrotnie byli wzywani (ust-
nie czy mailowo) do zapłacenia na-
leżności. Oczywiście najlepiej jest 
mieć dowód nadania listu poleco-
nego, ale można próbować wyka-
zać w inny sposób, iż toczyły się 
przesądowe negocjacje, że wyzna-
czane były terminy zapłaty, a dłuż-
nicy je ignorowali.

Moim zdaniem lepiej jednak 
byłoby wysłać wezwanie listem 
poleconym – nawet jeśli druga 
strona go nie odbierze, bo wy-
stawienie przez pocztę awiza bę-
dzie świadczyło o tym, iż mieli 
możliwość zapoznania się z do-
kumentem.

Jakub Brzóska urodzony 28 grudnia 
2012 r., syn Małgorzaty i Mariusza

Nikola Borzymowska ur. 24 grudnia 
2012 r., córka Agnieszki i Marcina

Jakub Polański urodzony 22 grudnia 
2012 r., syn Moniki i Pawla

Radny Tadeusz 
Fudała to były 
sportowiec od juniora 
do działacza w klubie 
Szczakowianka. 
Trzeba mu przyznać, 
że jest bardzo związany 
ze sportem. Wiele 
zrobił na tamte czasy 
dla Szczakowianki. 
W tamtych czasach 
oddawał nawet diety 
radnego sejmiku 
samorządowego przez 
8 lat na Szczakowiankę, 
i wiele dobrego zrobił, 
aby dojść do sukcesów. 
Ale nie powiodło się, 
bo sam nie jest w stanie 
zrobić wszystkiego, 
aby dobrze było. Ale 
za to od prezydenta 
dostał w dupę, 
do czego się sam 
przyznał.

Temu oddanemu działaczowi 
należą się słowa uznania i po-
chwały, a nie kary. Ale co moż-

na zrobić, jeżeli prezydent Sil-
bert jest antysportowcem. Woli 
dać pieniądze na nieprzemyśla-
ne inwestycje i zmarnować pie-
niądze – tak w niektórych spra-
wach było.

Ale społeczeństwo w Jaworz-
nie po pracy lubi sport i sporto-
we rozrywki. Ale jest już ich co-
raz mniej. Te czasy już nie wró-
cą, kiedy boiska, stadiony i hala 
sportowa były pełne kibiców.

Trzeba też przypomnieć spra-
wę hali sportowej. To zasługa 
prezesa Kurpa, który wówczas 
był dyrektorem Elektrowni III. 
To on na fundamentach, które 
straszyły kilka lat, zbudował halę 
sportową. Ale dzisiaj sport jest 
inny, jak był kiedyś. Były klu-
by sportowe, takie jak: Victo-
ria, Górnik, Szczakowianka i in. 
Stadiony, boiska, hala sportowa 
były pełne – te czasy już minęły.

Szczakowianka, a w szczegól-
ności jej kibice przyczynili się 
do spadku popularności przez 
wygórowane ambicje, mówiąc 
Silbertowi, że jeżeli nie zrobi 
oświetlenia na stadionie Victo-
rii, to oni zrobią taką manifesta-
cję, jak w Szczecinie po spad-
ku Pogoni z I ligi, z demolkami. 
Druga sprawa to obrzucenie jaj-
kami jego samochodu w Byczy-
nie. To była głupota kibiców, ale 
co na to mogą sportowcy-zawod-
nicy. Na pewno było im przykro. 

 �

Czy to jest koniec sportu w Jaworznie?
Ja to rozumiem, bo sam byłem 
sportowcem od 1958 do 1972 
roku, a potem działaczem Victo-
rii. To było 14 lat sportu wyczy-
nowego! Wspominałem je w sa-
mych superlatywach i bardzo 
miło, dlatego rozumiem każde-
go, kto uprawiał sport.

Ja nie dziwię się Tadeuszo-
wi Fudale, że jest mu przykro, 
bo tyle pracy włożył w Szczako-
wiankę, i za to został ukarany 
przez Silberta.

Słusznie mówi też ten praw-
dziwy radny Krzysztof Lehnort. 
Na ostatniej sesji powołał się 
na zasady biznesu, z których wy-
nika, że jeśli przedstawiciel wła-
ściciela spółki jest w radzie nad-
zorczej, to nie powinien pobie-
rać wynagrodzenia. Zapropono-
wał Silbertowi oraz pozostałym 
powiązanym w podobny sposób, 
aby te pieniądze, których z całe-

go roku jest ok. 400 tys. zł. prze-
znaczyć na sport. To by starczyło 
nie tylko na Szczakowiankę, ale 
i na inne dyscypliny sportowe.

Ale co zrobić, jak zachłanność 
i chciwość biorą górę? Pewnie, 
lepiej zbijać kasę póki jest oka-
zja. Trzeba szybko się dorobić, 
bo gdzie będzie tak dobrze, jak 
jest teraz?„

Ja jednak bym 
radził, aby zmienić 
to wszystko, bo tak 
być dalej nie może. 
Ja apeluje do radnych 
– tych trzynastu – 
póki jeszcze czas.

Prezydent narzekał na po-
przednika, że to zrobione źle, 
tamto źle zrobione. Teraz się 

okazuje, że my – wyborcy wszy-
scy zrobieni zostaliśmy w konia. 
Bo te obietnice wyborcze to blef.

Bo Tarabuła miał mieszkań-
ców 97 tys. i 248 osób zatrud-
nionych w 2001 roku. A prezy-
dent Silbert 94 tys. osób. Ale 
tak zbiurokratyzował urząd, 
że ma 342 urzędników. Według 
wyliczeń to 116 osób przerostu 
zatrudnienia, stąd pustki w bu-
dżecie a koszty rosną. Trzeba 
brać kredyty. Pytanie, kto bę-
dzie te kredyty spłacał?

Kto obejmie urząd po Silber-
cie, nie będzie miał łatwo nim 
kierować, bo będzie zadłużony, 
a kredyty trzeba spłacać.

I co Wy – radni powiecie 
na to? Wy, wybrani jesteście 
przez nas – społeczeństwo. Wy-
brani, aby nas chronić i realnie 
rządzić.

KJ (dane do wiad. red.)

Dam przykład mojego 
artykułu z lutego 2003 roku 
w nr 7. CT pt. „Szantażyści, 
terroryści czy kibice” 
w sprawie braku oświetlenia 
na stadionie „Victorii”. 
W tym artykule opisałem 
moje niezadowolenie 
z zachowania się kibiców 
Szczakowianki. Silbert 
wtedy uległ tym naciskom 

i Rada Miejska w dniu 
30 stycznia 2003 roku 
podjęła uchwałę w sprawie 
zaciągnięcia kredytu 
w wysokości 4,5 mln zł 
na oświetlenie stadionu 
Victorii dla I-ligowego 
zespołu Szczakowianki.

Ale przewodniczący 
KPEiR śp. Alojzy Kloc 
przerwał tę sprawę. 

Można powiedzieć, 
że jeden człowiek 
uratował miasto przed 
milionowym kredytem. 
Tak to było. Tacy byli 
radni. Teraz tylko można 
powspominać, bo dzisiaj 
nawet 13 radnych nie może 
powstrzymać Silberta przed 
zaciągnięciem o wiele 
większych kredytów.

Postscriptum do mojego listu
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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

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

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

„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.

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

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
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

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

BEK-POL I
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 696 170 356

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

Zakład elektroniczny 
ul. Mały Rynek 1

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

PAT-BRUK – kostka brukowa najlepszych firm 
Najtańsze usługi brukarskie

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

ALARMOWE SYSTEMY 
– ANTENY RTV, SAT

domofony, wideodomofony, tv obserwacyjna 
montaż, naprawa.

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

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

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

Pogotowie Instalacji Antenowych TV-SAT
DVB-T Digital Video Broadcasting – Terestrial 

na każdy TV naziemna cyfrowa.
Bajkoland, 

tel. 602 627 046, (32) 753 10 36, (32) 752 73 23

NAJTAŃSZE W MIEŚCIE TV LCD, PLAZMA
GWARANCJA, RATY
ul. Paderewskiego 8

pon. –  pt. od 9.00 do 18.00; sob. 9.00 do 13.00

ROLETY ZEWNĘTRZNE
180 zł/m2 brutto

Bramy rolowane-automatyka. Rolety wewnętrzne, 
żaluzje dojazd, pomiar, montaż GRATIS 

Instalacje wod-kan., c.o. gaz. Remonty
MEBLE RATTAN, WIKLINA, RĘKODZIEŁO

FACHBUD J-no ul. 11 Listopada 4 (Podwale światła), 
tel. 32 616 47 00, 601 435 839      12 LAT TRADYCJI

NAGROBKI – największy wybór
Duże rabaty zimowe

Zakład Kamieniarski ul. Czwartaków 2
przy cmentarzu na Łubowcu tel./ fax 32 752 96 77

www.konach.pl

POŻYCZKI POD ZASTAW
RTV, AGD, bizuteria, samochody, nieruchomości itp.

skup złota
Jaworzno ul. Paderewskiego 8

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

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

Tusze, tonery, hurt detal, 
regeneracja sprzedaż, 

serwis drukarek 
tel fax 751 92 23, 502 174 160

www.cprint.pl, 
www.tonerytukan.com

Budynki pasywne i niskoenergetyczne
• projektowanie
• budowa

tel. 604 451 302
www.budowadomupasywnego.pl

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

Serwis Wolf-Car
Jaworzno ul. Matejki 33b (budynek PZM-otu)
mechanika pojazdowa (naprawa zawieszeń, 

układów hamulcowych, wydechowych, inne)
wymiana opon

tel. 533 520 178 (24h)

Meble kuchenne, biurowe, szafy, garderoby
- systemy drzwi przesuwnych Indeco
- sprzęt AGD, zlewy, baterie
- cięcie okleinowanie na wymiar płyt oraz blatów

www.meblomag.com.pl
Rzemieślnicza 15a tel. 32 753 05 33

AJUR
Dostawa gazu propan-butan 11 kg.

Wymiana butli na miejscu w cenie 49,99 zł.
ul. Tylna 14 B (Podłęże)

Tel. 696 062 068

WITRAŻE
różne techniki wykona artysta plastyk

tel. 602 173 540
www.dmartens.pl
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ZAKŁAD SZKLARSKI

�
OŚRODEK 
SZKOLENIA 
KIEROWCÓW

zaprasza na kursy 
prawa jazdy kat. B

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

Tel. 32 616 34 62, 
691 515 380 
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KONTAKT: www.burczy.pl

Ośrodek nauki jazdy 
„KLAKSON”
Zaprasza na kursy prawa jazdy 

7.01., 21.01.13 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.klakson.com.pl

�����$���������

tel. 32 751 98 02, 
695 798 337

J-no ul. Sienkiewicza 15 (kocia)
Kursy kat. A, B, C

Przyjdź z tą reklamą 
a otrzymasz 2 h jazd GRATIS

GABINET LARYNGOLOGICZNY

w w w . m i n i - k l i n i k a . c o m . p l

• Leczenie zapaleń zatok u dzieci i dorosłych z badaniem USG
• Kwalifikacje do leczenia operacyjnego migdałków u dzieci i dorosłych
• Leczenie niedosłuchów, szumów usznych, diagnostyka komputerowa słuchu
• Leczenie zapaleń gardła, krtani – diagnostyka chrypki, zaburzeń mówienia
• Leczenie stanów zapalnych uszu – ostrych i przewlekłych
• Leczenie zapaleń ślinianek
• Diagnostyka nowotworów gardła i krtani
• Diagnostyka chrapania

Dr n.med. NARCYZ WOJTOWICZ spec. LARYNGOLOG
Mysłowice – Brzęczkowice ul. Gen. J. Ziętka 74 c,
Rejestracja tel: (32) 223 12 34 lub (32)316 00 70

Przyjmuje : pn, wt, czt, godz: 16.00 – 17.30

NOWOŚĆ! – inhalacje pulsujące – skutecznie docierają do każdej zatoki 
oraz ucha środkowego!

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

�	�	�	
�������
������

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

�������	
������
����������	
���
�����������������
����������	� !�	
	�"�#�� 


��	
	�"�#�

��	����� ���������������� 
� ��!�"�����
� ���#$" %&��'�

dw

1276/d/12

%&���'�
()'*(+��
,&-&.&)/

43-600 Jaworzno
ul. Matejki 33 b

OFERUJE:
• abonamenty A4 (Katowice – Kraków – Katowice)
• winiety autostradowe (Austria-Czechy-Słowacja-

Słowenia-Szwajcaria-Węgry-Włochy)
• przechowalnia motocykli, skuterów, rowerów, opon i kół
• parking 24h
• akcesoria samochodowe, oleje

Tel. (32) 616 26 70
Poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
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w kościele św. Józefa (ul. Miku-
sińskiego 8, Katowice Józefo-
wiec). Ostatnie pożegnanie odbę-
dzie się po mszy, ok. godz. 12:00, 
na Cmentarzu Parafialnym w Ka-
towicach przy ul. Józefowskiej.

Słowo o wiesiołkach

Najbardziej ukochanym rodza-
jem roślin naczyniowych profeso-
ra był wiesiołek – Oenothera. Zaj-
mował się jego taksonomią oraz 
rozmieszczeniem przede wszyst-
kim w Europie. Te okazałe byli-
ny, o najczęściej żółtych, cztero-
płatkowych kwiatach uchodzą po-
wszechnie na przybyszy z Ameryki 
Północnej. W świetle badań pro-
fesora wszystkie różne, dziwne 
gatunki tak, ale na sztandarowy 
przedstawiciel tego rodzaju, czyli 
wiesiołek dwuletni.

Gatunki wiesiołka (poza dwoma 
najpospolitszymi O. biennis i O. ru-
bricaulis) są trudne do rozróżnienia 
i tworzą często trwałe (genetycznie 
i morfologicznie) oraz płodne mie-
szańce, które mogą samodzielnie 
się rozprzestrzeniać i występować 
razem z gatunkami rodzicielskimi 
lub też osobno. Autor stosownego 
hasła w Wikipedii zauważył, że ba-
dania nad systematyką wiesiołków 

od wielu lat prowadzi polski bota-
nik Krzysztof Rostański. Podkreślił 
on również, że to dzięki jego bada-
niom dobrze poznany został skład 
gatunkowy i rozmieszczenie wie-
siołków w Polsce i Europie. Cho-
ciaż jest ich tylko trzydzieści, było 
się czym zajmować a i kolejne po-
kolenia badaczy będą miały co ro-
bić, taki to jest rodzaj.
PS. 12 stycznia odbędzie się kolej-
na wycieczka organizowana przez 
Muzeum w Chrzanowie. Tym razem 
wybieramy się do Katowic Panewnik 
zobaczyć Wielką Szopkę. Oczywi-
ście będzie coś jeszcze, ale to zależy 
od odpowiedniej liczby uczestników. 
Zapisy przyjmujemy w Chrzanowie – 
tel. 32 623-51-73.

Z szafy prokuratora P R Z Y R O D A  W O K Ó Ł  N A S

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

Dla koneserów
wiesiołek występuje na świecie w około 120 gatunkach

BLIŻEJ PRAWA
Wiesiołek śląski – Oenothera 
subterminalis

Suchy wiesiołek

Wiesiołek śląski – Oenothera 
subterminalis

Kupon na poradę prawną  
dr. Marka Niechwieja

Imię i nazwisko .............................................
........................................................................
data ..........................................
podpis ............................................................

Wypełniony kupon należy oddać prawnikowi 
przed udzieleniem porady

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad dr. Marka Niechwieja 
do siedziby redakcji „Co Tydzień” przy ul. św. Barbary 7 w każdą środę  
w godz. 16.00 – 18.00. Z konsultacji może skorzystać każdy, kto zapisze 

się wcześniej, dzwoniąc pod numer telefonu 32 751-91-30.

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

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

Ok. 15.30 policjanci 
zdecydowali się zawieść 
ją do domu. Ok. 16.00 
przekazali dziewczynkę 
rodzicom. Oficer dyżurny 
twierdził, że na komendzie 
dziewczynka była może 
5-10 minut, w tym czasie 
nie skarżyła się na złe 
samopoczucie. Nie było 
też żadnego przesłuchania. 
– Zostało tylko wypisane 
wezwanie dla rodziców 
dziewczynki, by następnego 
dnia zgłosili się na komendę 
razem z córką. Dopiero 
wówczas dziewczynka 
mogłaby złożyć wyjaśnienia 
– mówił. Policjanci 
jedynie dostarczyli 
dziecko rodzicom. Żadne 
inne czynności nie były 
wykonywane.

Od przyjęcia zgłoszenia o kra-
dzieży do momentu odwiezienia 
dziewczynki do domu nie minę-
ło więcej czasu niż godzina. Al-
donka wyszła z policyjnego sa-

mochodu, oddała matce szkolny 
plecak i wzięła torby z zakupami. 
– Zeszła ze mną z tymi zakupami 
do piwnicy i mówi: „mamusiu już 
nie da rady załatwić. Chciałam im 
podwójnie zapłacić, ale oni nie 
chcieli, tylko policję wezwali” – 
wspomina matka i cytuje wypo-
wiedziane wówczas przez siebie 
słowa: „Wszystko da radę zała-
twić, córeńko”. – Po wypakowa-
niu zakupów Aldona, jakby uspo-
kojona, weszła do siebie na górę. 
Po chwili jednak ze łzami przyszła 
do matki.

– Mówię, „nie płacz, mama 
wszystko załatwi” – wspomina Bo-
gumiła O., która zaproponowa-
ła wówczas córce kolację. Aldona 
powiedziała, że zje później i wy-
szła. Na korytarzu minęła się z oj-
cem. – Mówię, „Aldonka, co tak się 
martwisz? ” Nic nie odpowiedziała. 
Zapytałem więc, gdzie idzie. Odpo-
wiedziała, że idzie się przewietrzyć 
– relacjonował ojciec, który chwilę 
później spostrzegł, że Aldona zmie-
niała kapcie na normalne buty. Za-
czął się zastanawiać, dokąd poszła 
i razem z innymi domownikami za-

czął jej szukać. Od odjazdu policji 
do wyjścia Aldony z domu minęło 
jakieś 15 minut.

–  Zajrza łam do stodoły. 
W pierwszej chwili jak ją zoba-
czyłam, myślałam, że ona tak stoi. 
Gdy zorientowałam się, co się sta-
ło, zaczęłam krzyczeć: ratunku, 
podbiegłam do niej i podniosłam 
do góry. Nadbiegł mąż z synem 
i ją ściągnęliśmy – opowiadała 
matka.

Andrzej O. próbował córkę ra-
tować. – Robiłem jej masaż ser-
ca. Po kilku razach tak jakby wes-
tchnęła. Myślę, jest jakaś nadzie-
ja, ale patrzę, nadal nie ma pulsu 
i dalej zacząłem ja reanimować. 
Po kilkunastu minutach nadjecha-
ło pogotowie. Po kolejnych 35 mi-
nutach reanimacji doktor stwier-
dził, że dziewczynka nie żyje. Ro-
dzice Aldony są przekonani, że za-
winiła kierowniczka sklepu, która 
zamiast policję powinna wezwać 
matkę albo ojca. Za śmierć córki 
obwiniają też policjantów, którzy, 
jak twierdzą, straszyli ich córkę 
poprawczakiem.

Pitawal

Śmierć za 14 złotych (2)

Stłuczka – nie koniec świata 
Ostatnio miałam stłuczkę. 
Kolizja wyniknęła 
ewidentnie z winy drugiej 
strony. Jednakże mężczyzna 
powodujący wypadek 
twierdził, że nie musimy 
wzywać policji i wystarczy 
jego oświadczenie, 
by zyskać odszkodowanie. 
Czy to prawda, że te 
procedury są uproszczone?

Nie do każdej stłuczki trzeba 
wzywać policję. Kolizje drogowe 
to zdarzenia, w których nie ma ran-
nych ani ofiar. Zdarzają się na na-
szych drogach o wiele częściej niż 
poważne wypadki. Warto mieć przy 
sobie druk wspólnego oświadcze-
nia o zdarzeniu drogowym. Stłucz-
ka to nie koniec świata. Jeśli już 
do niej dojdzie, warto – jak pod-
kreślam – mieć przy sobie formu-
larz oświadczenia sprawcy kolizji 
drogowej. To znacznie upraszcza 
postępowanie. Jeśli mamy kolizję, 
najważniejsze to nie panikować. 
Zanim wysiądziemy z auta, trzeba 
się rozejrzeć, czy można bezpiecz-
nie otworzyć drzwi, i włączyć świa-
tła awaryjne. Można też zabezpie-
czyć miejsce stłuczki, stawiając 
trójkąt ostrzegawczy. 

Policja obowiązkowo musi być 
na miejscu, jeśli w wypadku ktoś 
ucierpiał, gdy są zabici lub ranni. 
Złamana noga, rozbity nos, ból 
brzucha albo zawroty głowy, czyli 
każda sytuacja, w której wzywamy 
na miejsce pogotowie także wy-
maga obecności policji. Po poli-
cjantów trzeba dzwonić, gdy po-
dejrzewamy, że któryś z uczestni-
ków jest pijany albo pod wpływem 
narkotyków. Nie powinniśmy się 
też wahać zawiadomić drogówkę, 
jeśli mamy wątpliwości czy doku-
menty, które nam pokazuje spraw-
ca, są prawdziwe, albo jeśli drugi 
uczestnik po prostu nie chce ich 
pokazać. Kolizję zgłaszamy, gdy 
sprawca odjechał z miejsca zda-
rzenia. Nie wahajmy się zadzwo-
nić po pomoc także wtedy, gdy nie 
jesteśmy pewni przebiegu kolizji 
albo nie możemy stwierdzić, kto 
jest winny. Policjanci pomogą 
nam ustalić, jak było. Mamy pra-
wo nie zgodzić się z ich wersją. 
Wystarczy, że odmówimy przyję-
cia mandatu. W takim przypadku 
sprawa trafi do sądu. Natomiast 
kiedy sprawdzimy, czy nikt nie jest 
ranny, a nasze auta można prze-
mieszczać, zjeżdżamy albo spy-
chamy samochody tak, by nie ta-
mowały ruchu i nie stwarzały do-
datkowego zagrożenia. 

Trzeba pamiętać, że można 
trafić na nieuczciwego kierow-
cę, który zamiast zjechać na bok, 
ucieknie z miejsca zdarzenia. Do-
brze wcześniej telefonem zrobić 
zdjęcie rejestracji i samochodu 
albo spisać numer i markę. Gdy 
zjedziemy na pobocze, trzeba 
wspólnie ustalić przebieg wy-
padku. Właśnie wtedy przyda się 
oświadczenie sprawcy. Trzeba 
pamiętać, że takie oświadczenie 
nie przesądza o winie. Potwierdza 
tylko przebieg zdarzenia. Idziemy 
do ubezpieczyciela po odszkodo-
wanie. Teraz z takim dokumen-
tem należy zgłosić się do firmy 
ubezpieczeniowej sprawcy. Naj-
lepiej do niej od razu zadzwo-
nić, numer powinien być zapisa-
ny na polisie. Firma ubezpiecze-
niowa powinna wyznaczyć nam 
spotkanie z rzeczoznawcą, któ-
ry zrobi zdjęcia, opisze szkody, 
a następnie je wyceni. I tu mamy 
dwie możliwości: odbieramy od-
szkodowanie i przeznaczamy pie-
niądze na naprawę albo może-
my zlecić naprawę warsztatowi 
i to on rozliczy się z ubezpieczy-
cielem. To o tyle dobre rozwiąza-
nie, że naprawa może nas koszto-
wać o wiele więcej, aniżeli wyce-
nił ją rzeczoznawca.

Na ten nowy rok chciałem 
zdecydowanie poswa-
wolić, tak, aby jak to się 

powiada rozpocząć momentami. 
Tymczasem doszła mnie smutna 
wiadomość. Dlatego ten tekst 
będzie swoistym poszerzonym 
o moją refleksję nekrologiem. 
Otóż 27 grudnia w wieku 82 lat 
zmarł prof. zw. dr hab. Krzysztof 
Rostański, emerytowany profe-
sor wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska Uniwersytetu Ślą-
skiego.

Pewne związki

Co osoba profesora ma wspól-
nego z Jaworznem? Otóż wbrew 
pozorom bardzo wiele. To z grona 
jego współpracowników wywodzi 
się Barbara Tokarska-Guzik, au-
torka dwu waloryzacji przyrodni-

czych Jaworzna oraz flory Jaworz-
na. Prace nad przemianami flory 
miasta zainicjowane między inny-
mi przez niego wciąż trwają.

Także ja zaliczam się do grona 
jego współpracowników, chociaż 
pracę magisterską robiłem z ana-
tomii roślin u profesor Barbary 
Wojciechowskiej, a nie z syste-
matyki u profesora, chociaż na on 
czas bardziej by mi to pasowało. 
Oboje jednak uznali, że rośliny 
znam za dobrze i wskazane było-
by, abym nauczył się czegoś wię-
cej. Wynikało to z tego, że zainte-
resowania naukowe prof. K. Ro-
stańskiego były bardzo szerokie. 
Oprócz taksonomii, której jako na-
ukowiec poświęcał najwięcej uwa-
gi, interesowała go florystyka, sy-
nantropizacja flory, w tym urbano-
florystka – tutaj Jaworzno robiło 
za jeden z poligonów badawczych. 
Był utalentowanym wykładowcą, 
wychował wielu magistrów i dok-
torów nauk biologicznych (był pro-
motorem 20 doktorantów). W Ka-
tedrze Botaniki Systematycznej 
Uniwersytetu Śląskiego stworzył 
mocny kolektyw naukowy, który 
rozwija aktualny kierunek teraź-
niejszej florystyki – botanikę prze-
mysłową. Zapamiętano go jako 
człowieka twórczego, energiczne-
go, z zasadami i jednocześnie nie-
zwykle serdecznego i życzliwego.

Profesor urodził się 16 paź-
dziernika 1930 roku w Suchednio-
wie na Kielecczyźnie w rodzinie 
nauczycielskiej. Z chwilą, gdy ten 
numer gazety ujrzy światło dzien-
ne, trwać będzie Jego pogrzeb. 
Rozpocznie się mszą św. żałobną 
2 stycznia 2013 r. o godz. 11:00 

Wspomnienie profesora 
Krzysztofa Rostańskiego
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Wielka promocja na tunery
       do odbioru darmowej 

cyfrowej telewizji naziemnej.
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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

Reklamy Katalog firm

Tel. 32 751 91 30
e-mail: www.jaw.pl@gmail.com
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Od tygodni słyszymy 
o coraz to gorszej sytuacji 
finansowo-organizacyjnej 
jaworznickiego 
III-ligowca. 
Po ubiegłotygodniowej 
wypowiedzi trenera 
Gabigi, dziś o sytuację 
w klubie ze Szczakowej 
pytamy jednego 
z najlepszych, bądź nawet 
najlepszego defensora 
w Szczakowiance jak 
i w całej III lidze, a więc 
Dawida Szwargę.

Jak wypadły testy w Koronie 
Kielce? Trenowałeś dosyć długo 
z pierwszą drużyną, potem 
zagrałeś w meczu sparingowym 
z GKS-em Bełchatów.

Testy w Koronie wypadły obie-
cująco, ale jeszcze żadne wiążą-
ce decyzje nie zapadły. Wszystko 
ma się wyjaśni na początku stycz-
nia. Były też jakieś zapytania z in-
nych klubów, natomiast na razie 
czekam na decyzję z Kielc i je-
żeli decyzja ta będzie odmowna, 
to wtedy dopiero zacznę szukać 
nowego klubu.

Jak oceniłbyś rundę jesienną 
pod względem piłkarskim 
w wykonaniu Szczakowianki?

Myślę, że zabrakło czterech 
punktów, aby być w pełni usatys-
fakcjonowanym pod względem 
sportowym. Jako zespół mieliśmy 
jednak swój styl narzucony przez 
trenera oraz pomysł na grę. Stara-
liśmy się bowiem grać ofensywnie 
i nie licząc dwóch słabszych me-
czów u siebie, potrafiliśmy utrzy-
mać dość wysoki poziom podczas 
trwania rozgrywek. Ocena może 
być więc tylko pozytywna.

Patrząc na dramatyczną 
sytuację Szczakowianki 
z perspektywy osoby, która 
była niejako czynnym 
pracownikiem w klubie, jak 
oceniasz dalszą przyszłość 
tego klubu? Wszystko zmierza 
ku upadkowi czy jest jeszcze 
jakaś iskierka uzasadnionej 
nadziei?

Szczakowianka ma historię, ki-
biców i zaplecze sportowe, co jest 
dość dużym kapitałem na to, aby 
grać na wyższym poziomie niż III 
liga. Jeżeli natomiast nie znajdzie 
się sponsor strategiczny, to ciężko 
będzie o to, aby utrzymać nawet 
tę III ligę w Jaworznie.
Miałeś okazję trenować 
z zawodnikami I drużyny 
Korony. Jak oceniasz 
„na sucho” umiejętności 

piłkarzy z Kielc, porównując 
je z umiejętnościami 
przykładowo zawodników z III 
ligi, z którymi miałeś styczność 
w Szczakowiance oraz 
w innych zespołach ligowych 
rywali. Ta różnica jest ogromna 
czy raczej aż tak znaczącego 
przeskoku nie ma?

Największą różnicę, jaką za-
uważyłem, stanowi profesjonalizm 
i kultura gry. Same umiejętności 
zawodników z ekstraklasy są wy-
sokie, jednakże wielu wyróżnia-
jących się graczy z niższych lig 
poradziłoby sobie w najwyższej 
klasie rozgrywkowej, gdyby tylko 

nabrali trochę kultury gry, o której 
już wspominałem.

Jak wyglądają różnice 
organizacyjne, porównując 
Szczakowiankę i Koronę pod 
względem treningów czy 
klubowego zaplecza?

Jeżeli chodzi o samą organi-
zację treningu, to trener Gabiga 
wraz ze swoim sztabem szkole-
niowym prezentowali zdecydo-
wanie poziom ekstraklasy. Róż-
nice są związane z infrastrukturą 
– większa, bardziej nowoczesna 
szatnia, odżywki, odnowa biolo-
giczna na miejscu, pranie w klu-

bie. To są małe, prozaiczne spra-
wy, które jednak ułatwiają piłka-
rzom skupić się na swojej robocie.

Odnotowałeś szybki 
progres – po występach 
w drużynach juniorskich, 
grałeś w dorosłej drużynie 
GKS-u Jastrzębie, Pniówka 
i ostatnio Szczakowianki. 
W tym okienku transferowym, 
z pewnością zagrasz w lidze 
jeszcze wyższej. Wielu 
zawodników żali się, że jak 
to w życiu- bez odpowiednich 
kontaktów ciężko o cokolwiek. 
Jeśli chodzi o kontakty w piłce, 

twój tata co prawda nie jest 
postacią anonimową, jednakże 
bez odpowiedniej gry nikt 
z zewnątrz i tak pewnie by nie 
pomógł?

Kontakty pomagają w życiu 
w każdej dziedzinie i uważam, 
że w dzisiejszych, ciężkich czasach 
trzeba z nich korzystać. Dobra gra 
jest jednak naszą najlepszą reklamą 
i to ona jest najważniejsza. Bez niej 
nawet najlepsze znajomości w ni-
czym nam nie pomogą. Jeżeli nie 
obronisz się na boisku, to poza nim 
też nikt ci nie pomoże.

Z Dawidem Szwargą 
rozmawiał Rafał Jarząbek

Dawid Szwarga o przyszłości 
swojej i Szczakowianki
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Sport
90-lecie istnienia obchodzi w tym roku Szczakowianka

Znaczna część czasu 
obrad XVII sesji 
rady miasta została 
poświęcona problemom 
organizacyjno-
finansowym, z jakimi 
obecnie boryka się 
Szczakowianka. 
Prezydent próbował 
przedstawić, jak 
to jest naprawdę z tym 
jaworznickim sportem. 

Do tej pory, biorąc pod lupę sy-
tuację jaworznickiego III-ligow-
ca, kibice zobrazowywali ten pro-
blem walką dobra (zarząd klubu) 
ze złem (prezydent wraz z władza-
mi miejskimi). Należy się zastano-
wić i samemu ocenić czy rzekome 
„zło” jest tym prawdziwym, a „do-
bro” zrobiło wszystko, aby cała 
ta historia zakończona była hap-
py end-em? Rodzi się także py-
tanie czy obecne działania władz 
miejskich mają faktycznie na celu 
doraźną, szczerą pomoc dla klu-
bu czy też są jedynie zwykłą PR-
owską zagrywką?

– Miasto dofinansowuje 
Szczakowiankę

– Jeśli chodzi o kwestie finan-
sowania sportu, miasto po raz ko-
lejny przyjmie na siebie ciężar 
współfinansowania klubu sporto-
wego Szczakowianka – powiedział 
prezydent Paweł Silbert. – Niepo-
kojące jest jednak to, że z finanso-
wania klubu wycofują się kolejni 
sponsorzy. Na chwilę obecną zo-
stał zaledwie jeden przedsiębior-
ca, który odpowiada za organiza-
cję i finansowanie klubu. Aktual-
nie klub ten jest faktycznie na roz-
drożu. Jest to mało prawdopodob-
ne, żeby cały ten problem zrzucić 
na barki miasta. W tamtym roku 
dzięki staraniom moim oraz wie-
lu innych osób, miasto wsparło 
Szczakowiankę nie tylko bezpo-
średnio, ale też i pośrednio. Wcie-
liłem się niejako w rolę żebraka, 
który chodził i prosił firmy o po-
moc dla Szczakowianki. To pomo-
gło. W 2012 r. znalazły się pienią-
dze dla tego klubu. Istnieje jednak 
ogromne zagrożenie, że w 2013 r. 
się nie znajdą. Staram się rozma-
wiać z zarządem spółki Tauron czy 
PKW w kwestii ponownego dofi-
nansowania. Miasto wesprze klub, 
choć nie musi – dodał prezydent.

Jak to jest z tym 
dofinansowaniem?

– Bardzo mnie zabolało, gdy 
przeczytałem na łamach me-
diów, jak to źle nasze miasto 
traktuje klub sportowy Szczako-
wianka. Przedstawiono, że mia-
sto wydaje na ten klub 120 tys., 
a przykładowo Opole na Odrę 500 
tys. Ta informacja jest prawdziwa, 

ale nie do końca rzetelna. Odra 
otrzymuje tę kwotę w wysokości 
500 tys., gdyż opolski klub nie 
dość, że jest gospodarzem obiek-
tu, to jeszcze dodatkowo musi 
część tych pieniędzy przeznaczyć 
na szkolenie młodzieży. 120 tys. 
zł było transferem bezpośrednim 
do kasy klubowej, a oprócz tego 
miasto pośrednio utrzymało dwa 
obiekty sportowe, co daje kolej-

ną sumę kilkuset tysięcy złotych. 
Liczą się też utracone dochody 
z wynajmu stadionu. Żaden z klu-
bów tym kraju nie ma tak prefe-
rencyjnych warunków wynajmu 
obiektu jak Szczakowianka. Opole 
do tego jest miastem wojewódz-
kim, większym od Jaworzna – wy-
jaśnia prezydent Silbert. Szcza-
kowianka faktycznie za wynajem 
obiektu płaciła niewiele, a oprócz 

– Miasto może wspomóc, ale nie 
utrzymywać Szczakowiankę

jednej grupy Orlików z rocznika 
2002 r., ze szkoleniem młodzie-
ży klub ze Szczakowej nie ma nic 
wspólnego – są to fakty nieza-
przeczalne.

– Sponsorów w mieście ubywa

Do słów prezydenta ustosunko-
wał się radny Tadeusz Fudała, no-
tabene były prezes Szczakowianki: 
– Problem sportu to nie tylko pro-
blem Szczakowianki. Trzeba się 
zastanowić dlaczego tych spon-
sorów w mieście ubywa. Uważam, 
że dzieje się tak dlatego, gdyż ci 
potencjalni sponsorzy nie dostrze-
gają, aby do pomocy włączały się 
znacząco władze w mieście. Roz-
mawiam na meczach z różnymi 
sponsorami, którzy chętnie zaan-
gażowaliby się w pomoc, gdyby 
miasto również pomagało w odpo-
wiednim stopniu. Ucieszyła mnie 
deklaracja prezydenta i mam na-
dzieję, że pan prezydent dotrzyma 
słowa. Problem klubu jest złożony. 
Możemy mówić o wysokich kosz-
tach utrzymania stadionu, jednak-
że lepszym rozwiązaniem byłoby 
podarowanie wspomnianych 660 
tys. zł za koszty wynajmu, za któ-
re to pieniądze klub sam spokoj-
nie opłaciłby obiekt. Daje gwaran-
cję, że klub z całą pewnością dał-
by sobie radę. Na sporcie jednak-
że nie da się zarobić, zwłaszcza 
kiedy drużyna gra w III lidze. Jest 
to studnia bez dna.

– Prezydent kopnął mnie tak 
w dupę, że do dzisiaj czuję

Najbardziej zaskakująca była 
wypowiedź kończąca przemo-

Tadeusz Fudała

Paweł Silbert

wę radnego Tadeusza Fudały: 
– Na jednym ze spotkań powie-
działem już, że pieniądze, któ-
re przeznacza pan prezydent, 
są pieniędzmi nas wszystkich. 
Ja przez lata wpłaciłem wie-
le. Wszystkie pieniądze, które 
otrzymywałem przez 8 lat z diet 
radnego sejmiku wojewódzkie-
go, szły bezpośrednio do klu-
bu. Za to dostałem od pana – 
za przeproszeniem – tak w dupę, 
że do dzisiaj czuję.

Riposta prezydenta Pawła 
Silberta była natychmiastowa: 
– Nie przypominam sobie, że-
bym panu kiedykolwiek doku-
czał za to, że dawał pan klubowi 
diety radnego. Kolejna część wy-
powiedzi rozpoczęła się od wy-
mownego pytania retoryczne-
go: – Co ja miałem zrobić, gdy 
po prezesurze pana radnego 
Fudały została spalona ziemia? 
Gdy jeździłem z prezydentem 
Kaczmarkiem, żebrząc o pie-
niądze dla Szczakowianki, wie-
lu inwestorów od razu mówiło 
„nie”. Wszyscy tymczasem, kie-
dy my staraliśmy się o te fun-
dusze dla klubu, z boku mówili 
jacy to jesteśmy niedobrzy. Tak 
naprawdę to nie miasto wyco-
fało się z pomocy, lecz sponso-
rzy. Kibice przykładowo nie przy-
szli protestować do sponsorów. 
Przekazywanie stadionu byłoby 
kompletnie irracjonalne, kiedy 
to w klubie zostało dwóch ludzi. 
Na transfer pieniędzy do Szcza-
kowianki również wymagana jest 
zgoda radnych. Nie akceptu-
ję działań nielegalnych. Proble-
mem w przypadku pana radnego 
Fudały nie był sam przekaz pie-
niędzy, ale sposób ich przekaza-
nia. Dziwię się panu Fudale oraz 
byłym władzom miejskim, że ak-
ceptowali takie dziwaczne roz-
wiązania. Przypięto mi etykietę 
wroga Szczakowianki. Ja z tego 
powodu nie chodzę na mecze, 
gdyż nie chcę nasłuchiwać się 
nieprawdziwych opinii na mój te-
mat. Mam nadzieję, że pan pre-
zes Sojka nadal będzie cechować 
się taką determinacją, która po-
zwoli pociągnąć klub do przodu. 
On twierdzi, że ma coś do udo-
wodnienia – zakończył tajemni-
czo prezydent Silbert.

Jak widać rzekome dekla-
racje pomocy ze strony władz 
miejskich są. Wspomniano nawet 
o podwyższeniu kwoty dofinan-
sowania ze 120 tys. zł do 200 tys. 
zł. Wcześniej mówiło się o pro-
blemach ze strony miasta, teraz 
pojawił się kłopot ze znalezie-
niem sponsora strategicznego. 
Losy Szczakowianki od zawsze 
były uosobieniem wiecznych 
kłopotów i drogi pod stromą, wy-
boistą górę. Kibice muszą nato-
miast podziękować tym osobom, 
które dotychczas działały w klu-
bie za ich olbrzymią pracę, zde-
terminowaną wielką pasją i ol-
brzymią sympatią do piłki noż-
nej oraz klubu.

Rafał Jarząbek
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w Kościele prawosławnym Boże Narodzenie przypada 7 stycznia

Z czasów 
wczesnoszkolnych, 
a dokładniej ze szkoły 
podstawowej, 
zapamiętaliśmy akademie 
jako wydarzenia dzięki 
którym nie tylko 
stracimy jakąś lekcję, 
ale też zobaczymy coś 
ciekawego i niezwykle 
frapującego. Lubiliśmy te 
uroczystości, szczególnie 
występowanie w nich. 
Gimnazjum pozostawiło 
nam niedosyt, jeżeli 
mowa o ilości akademii, 
ale liceum od pierwszych 
chwil zaczęło 
to nadrabiać.

Właśnie 21. XII w II LO odbył 
się kolejny okolicznościowy apel, 
tym razem związany ze zbliżają-
cymi się świętami Bożego Naro-
dzenia. Został przygotowany przez 
klasę III MG pod opieką pani ka-
techetki A. Nowak. W samo połu-
dnie wszyscy uczniowie spotkali 

się w sali gimnastycznej i party-
cypowali w obrzędowym widowi-
sku. Przedstawienie miało na celu 
przybliżenie tradycji kultywowa-
nych w naszych domach podczas 
wigilijnej wieczerzy, tj. łamanie 
się opłatkiem, ubieranie choinki, 
przygotowywanie dwunastu trady-
cyjnych potraw. Widzowie mogli 
również uczestniczyć we wspól-

nym kolędowaniu. Ze wzrusze-
niem śpiewaliśmy kolędę „Cicha 
noc” powstałą w okolicach Sal-
zburga przed pasterką 1818 roku. 
A po wysłuchaniu świątecznych 
życzeń pani dyrektor M. Szafrań-
skiej mogliśmy wreszcie pomyśleć 
o upragnionych feriach.

Wiktoria Dziaduła, Martyna Golińska, 
Fryderyk Antonowicz, MDK

Przedświąteczne wyczekiwania

Betlejemskie Światełko w I LO

29 grudnia 2012 roku 
w Klubie „Szczak” 
na Górze Piachu odbyło 
się spotkanie opłatkowe 
członków Harcerskiego 
Kręgu Seniora nr 2 
z Jaworzna-Szczakowej.

Harcerze, wcześniej urodzeni, 
postanowili się spotkać pod koniec 
roku, aby w radosnej atmosferze 
rodzinnej przy dzieleniu się opłat-
kiem przekazywać sobie nawza-
jem życzenia w zdrowiu i dobre-
go samopoczucia na każdy dzień 
i dalsze lata oraz Szczęśliwego No-
wego 2013 Roku.

Wieczornica, jak każda, roz-
poczęła przywitaniem harcerzy 
seniorów przez gospodynię Klu-
bu „Szczak” panią Agatę Stelma-

chów, po czym dalsze prowadze-
nie wieczornicy przekazała ko-
mendantowi HKS hm. Mieczysła-
wowi Gałeckiemu i hm. Władysła-
wowi Wiśniwskiemu.

Po wygłoszeniu homilii i po-
święceniu opłatków przez ks. Ra-
fała i ks. Mariusza Lizończyka, na-
stąpiła uroczysta chwila łamania 
się opłatkiem.

Seniorzy przy dźwiękach muzy-
ki 4-osobowego zespołu śpiewa-
li popularne kolędy oraz piosen-
ki harcerskie, składając najlepsze 
życzenia noworoczne i imienino-
we komendantowi Mieczysławowi 
Gałeckiemu.

W atmosferze wesołej zabawy 
karnawałowej, życząc sobie na-
wzajem „Do siego Roku” oraz spo-
tkań w przyszłym roku – seniorzy 
rozstali się.

Mieczysław Kijowski

Tradycja przedstawień 
jasełkowych, 
przybliżających cud 
narodzin i przemiany 
świata, sięga czasów 
najdawniejszych. Należą 
one i dzisiaj do najchętniej 
wystawianych 
na szkolnych 
scenach. W I Liceum 
Ogólnokształcącym im. T. 
Kościuszki w Jaworznie 
spektakl jasełkowy 
wyreżyserował ks. Tomasz 
Piotrowicz.

Przedstawienie, które obejrzała 
cała społeczność szkolna, rozgry-
wało się w dwóch planach czaso-

wych: współczesnym i tym sprzed 
2 tys. lat – betlejemskim. W życiu 
tradycyjnej rodziny, w której role 
wcielili się I. Kokoszka, K. Zyg-
munt, J. Talaga, K. Musiał, po-
jawiają się problemy możliwe 
do rozwiązania dzięki przykła-
dom płynącym z losów Rodziny 
Betlejemskiej. Los Marii i Józefa 
(Marcelina Szpala, Andrzej Gołas) 
to przecież przykład poddania się 
przeznaczeniu i nieznanym Bożym 
wyrokom.

Radosny, bożonarodzeniowy 
nastrój jasełek podkreślały nie tyl-
ko piękne teksty, ale także świet-
na gra młodych aktorów. Sąsiadów 
współczesnej rodziny odegrali K. 
Latacz i K. Głos. W rolach aniołów 
wystąpili: N. Szuler, D. Sołtys, D. 
Brajer, M. Dymacz, M. Helbin; pa-

stuszków chroniących Świętą Ro-
dzinę od niewygód codziennego 
życia odegrały: A. Mucha, P. La-
rysz, A. Fila. Największe wrażenie 
na publiczności zrobili Trzej Królo-
wie podążający z darami do stajen-
ki (A. Saługa, K. Cudak, P. Szabla).

Narrację przedstawienia pro-
wadziła Paulina Noworyta, 
a o oprawę muzyczną zadbał ze-
spół w składzie: B. Sobotka – pia-
nino, P. Dzióbek – skrzypce, K. 
Kajdy – saksofon, P. Dudzińska- 
vocal, M. Wałaszek – vocal.

Jasełka, przygotowane przez 
grupę licealistów, połączyły tra-
dycyjną i współczesną formę prze-
żywania radości z pojawienia się 
na świecie Betlejemskiego Świa-
tła, niosącego Dobro i Nadzieję.

M.D.

18 grudnia 2012 r. w Au-
dytorium Biblioteki 
odbył się wieczór po-

etycko-muzyczny pani Alicji 
Dudek i pana Eugeniusza Pu-
chalskiego, zatytułowany „Przed 
nami nadzieja”.

W nastrojowym kl imacie 
świąt Bożego Narodzenia poet-
ka czytała swoje wiersze, a pod-

opieczni pana Eugeniusza Pu-
chalskiego: Elżbieta Jura, Michał 
Korczyk, Olga Odrzywolska i Jo-
anna Płonka, Magdalena Sędzie-
lowska i Emilia Szłapa, urzekli 
publiczność swoim muzycznym 
występem. Spotkanie zakończy-
ło się wspólnym odśpiewaniem 
kolęd.

iw

Przedstawienie jasełkowe w I LO

Przed nami nadzieja

Wieczór poetycko-muzyczny Alicji Dudek i Eugeniusza Puchalskiego

Spotkanie opłatkowe członków Harcerskiego Kręgu Seniora

Świąteczny apel II LO

Seniorzy łamali 
się opłatkiem



16 Co Tydzień nr 1/1110
2 stycznia 2013 roku

Miasto JaworznoNie tylko reklama

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

�������	���������������������������	�� ������
���!�������"�������#����	�������	�������	��������������������

����������


�������	������������������	�������	 ������!����"�#��$�
���	�����	�������	�����	��������	��	��	��	��	���	�����������

�%����	
�
��$����������$����������������
���������������������
�������������%"!


��#��	��������������������
���
���	�	�&
���'���	������	��	��
��������������	��������	�(
������&���	�������������������	��	��
&
�����	�
��	����������'	��(&���������	����	�����	�����	����
&
���'�����������'���������������	�����	��	�����
	

)����������(	*+,+-�
)�����������	'

Jaworzno – centrum
biznes biura usługi

obiekt do wynajęcia 800 m2
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MGSM w Jaworznie  
ul. Granitowa 4 posiada do 
wynajęcia lokale użytkowe 

mieszczące się:
1). dwa lokale w części parterowej budynku 
mieszkalnego przy ul. Bursztynowej 3 wyposażone w 
instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, cwu, 
wod.-kan.

I. lokal o pow. 44m2, cena wyjściowa do przetargu 
wynosi 15,00 zł/m2 netto, wadium 2630,00 zł

II. lokal o pow. 80,5m2, cena wyjściowa do przetargu 
wynosi 15,00 zł/m2 netto, wadium 4000,00 zł

Przetarg na najem lokali odbędzie się w siedzibie Spółdziel-
ni w dniu 28.01.2013 r. o godzinie 9.00. Warunkiem przy-
stąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Spółdziel-
ni w dniu przetargu. Lokale można oglądać w dniu przetargu  
w godz. 8.00 – 9.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie 
Spółdzielni, pokój nr 1 lub 7, lub telefonicznie 32/751 16 78, 

32/751 01 86 wew. 23, 29

Szału nié ma – slogan, który 
przed trzema laty zaktywi-
zował grupkę młodzieży,  

a ta postanowiła pokazać, 
że bzdura, że nieprawda, że wła-
śnie potrafią młodzi jaworznia-
nie zaszaleć, dać czadu i za-
chwycić nie tylko jurorów.

Jaworznicki Konkurs Talentów 
nie stawia absolutnie żadnych ba-
rier przed wykonawcami – ani wie-
kowych, ani rasowych, ani tema-
tycznych. Pokazać swoje zdolno-
ści może każdy – młodszy i starszy, 
dziewczyna i chłopak, biały i czar-
ny, nawet w paski. Byle czuł po-
wera w sobie i potrafił swoją siłę 
przekazać publiczności. I tyle.

Konkurs odbędzie się w ferie 
zimowe – eliminacje 12 lutego 

2013, finał tydzień później, więc 
można się zastanowić, przygoto-
wać i wystrzelić talentem z taką 
siłą, że wszyscy zostaną olśnieni, 
nawet jury, które zadecyduje o ilo-
ści i rodzaju nagród. Przewidywa-
ne są: Szalone Grand Prix, Szalo-
ny Aktor, Szalony Akrobata, Sza-
lony Piosenkarz oczywiście rów-
nież w wersjach żeńskich, by przy-
padkiem nie pojawiło się podejrze-
nie o mizoginizm. Tym bardziej 
że zwykle w tego typu konkursach 
znacznie więcej jest utalentowa-
nych Pań.

Już organizatorzy zaprasza-
ją Wszystkich chętnych – szale-
nie utalentowanych wykonawców  
i szalenie utalentowaną widownię 
do udziału w Szału nié ma. Bo je-
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Przegrywanie 
taśm VHS 
na płyty DVD
Przegrywamy 
również kasety 
magnetofonowe 
i płyty 
winylowe

Cyfryzacja płyt 
winylowych

12,20 zł
cyfryzacja kaset 

magnetofonowych
15,00/20,00 zł

cyfryzacja kaset  
video VHS

30,00 zł

Redakcja „Co Tydzień”
43-600 Jaworzno 
ul. św. Barbary 7

tel. (32) 751-91-30

Strona główna Video Reklamy Katalog firm TV na żywo

tel. 32 751 91 30

e-mail: www.jaw.pl@gmail.com

Szału nié ma

śli zaiskrzy, to szał będzie, a na-
wet show.

Więcej informacji wraz z re-
gulaminem do pobrania na stro-
nie organizatora III Jaworznickie-
go Konkursu Talentów „Szału nié 
ma” – Młodzieżowego Domu Kul-
tury www.mdk.jaw.pl. iw
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INFORMATOR 
ZDROWIA I URODY

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 – Pełny zakres usług. Wybielanie metodą 
Beyond. Znieczulenie komputerowe. Korony i mosty porcelanowe.

Gabinet czynny od pon. – pt. 9.00 – 15.00, wt, śr, czw  
14.00 – 19.00. ul. Tylna 32 os. Podłęże (dojazd od ul. Leśnej). 

Rejestracja telefoniczna 616 32 30

Protezy elastyczne
Naprawa protez. Wykonuje ekspresowo 

Tel. 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

INNE

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.

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

PROTETYCY

NEUROLOG

lek. med. Alicja Zgrzebnicka 
specjalista neurolog, kinesiotaping

przyjmuje: pn, wt, czw, pt 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

OPTYCY

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)

KARDIOLOG

PEDIATRZY

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

GABINET 
KARDIOLOGICZNY

lek. med. Michał Pieczara 
Rejestracja telefoniczna

 pn. – czw. od 16.00 do 18.00 

tel. 0 607 31 45 35

GABINET 
NEUROLOGICZNY

lek. med. Iwona Pieczara 
przyjmuje 

wtorek 16.00 – 18.00 

tel. 0 695 757 652

SPECJALISTA KARDIOLOG 
specjalista chorób wewnętrznych lek. Tomasz Szady 

przyjmuje: środy, 15.10 – 18.00
NZOZ Soteria sc ul. Grunwaldzka 104 

tel. kom. 660 748 051
diagnozowanie i leczenie chorób układu krążenia 

HOLTER EKG

Akademia Tenisa 
– Szkółka Tenisowa
– Przedszkole Tenisowe
– Serwis Tenisowy

tel. 606 66 11 60;     www.aismport.pl

PULMONOLOG

lek.med. Jolanta Kozub – specjalista chorób płuc
przyjmuje: wtorki od 16:00

Farna 14, Jaworzno
tel. 663 418 502
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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

Studio Kosmetyki 
Nowoczesnej Lorin 

zaprasza na jedyny 
zabieg w Twoim mieście 

Endermologia zabieg  
nr 1 w likwidacji cellulitu  

i nadwagi połączona  
z falami radiowymi. 

Sprzęt wysokiej klasy 
z atestem medycznym 

Promocyjna cena z okazji 
premiery urządzenia. 
Zapraszamy także na 
zabiegi z medycyny 

estetycznej i wiele innych.
 www.studiourodylorin.

jaworzno.pl 
Jaworzno  

ul. Szczakowska 2b 
tel. 32 615 52 50
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Gorący telefon����������'�

Cd. fotoreportażu z „Getta”

Bałagan przy ulicy �
����
�

�������.�+

Stan nawierzchni ulicy 
'�����
��������+�0

Zapadnięty kanał w ulicy 
��	��'�
����

Wygięty znak przy ulicy 
��)	��
����0

Zapadnięty kanał przy ulicy 
�����
����&

Dziura w ulicy �����
����1

Niebezpieczny kanał przy ulicy 
�����
����1

Ktoś zaczął robotę przy nawierzchni  
ulicy �����
����1 i niestety nie 

ukończył
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Dzielnicowy Kalejdoskop
23

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

„
Gratulujemy autorowi i 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
Halo, mówię niefyraśnie, bo jedynka mi wysła

���' "����' "�

������	

Czy to automaty 
telefoniczne 

sięgnęły bruku?
Czy też operatorzy 

automatów 
dostosowali się do 

bardzo młodej 
klienteli?

Pozdrawiam, M.K.

A tu coraz gorzej

Chodnik przy 
ulicy ��������1. 

Pisaliśmy już o nim.

Jak widać sytuacja 
się pogarsza, co 

stwarza zagrożenie 
dla przechodniów.

Pokrywa kanału 
telekomunikacyjnego przy 

ulicy �'������%����

A na skrzyżowaniu ulic 
�'������%��,�
������

trafiliśmy na dużą dziurę 
w drodze

Ulica �����
������
%��
Tu sfotografowaliśmy kolejny 

wygięty znak

Nieopodal przy ulicy 
�'������%�����natrafiliśmy 

na wygięty znak drogowy

Groźne 
i nieeste-
tyczne
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

CENA ZA SŁOWO wynosi 

1,00 zł netto 

plus 23% VAT, 

tj. 1,23 zł
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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. 

Przedstawiamy 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?

&�=�$����	��F
>����OC�������	��	���<����

Aktualności

Pod koniec listopada 
2012 r. Technikum 
Energetyczne 
w Jaworznie otrzymało 
od angielskiej firmy 
certyfikującej BVC 
po raz czwarty z rzędu 
Certyfikat Jakości 
przyznany placówce 
w zakresie działalności 
dydaktyczno-
wychowawczej 
w formach szkolnych.

Podstawą do wyda-
nia certyfikatu był prze-
prowadzony w dniach 13 
i 14.09.2012 r. kolejny już 
audit recertyfikacyjny. Pod-
czas auditu stwierdzono, 
że utrzymywany i dosko-
nalony w szkole od dzie-
więciu lat System Zarzą-
dzania Jakością jest zgodny 
z wymaganiami normy ISO 
9001:2008. Podczas audi-
tu określono mocne strony 
szkoły: wysoki poziom edu-
kacji potwierdzony 100% 
zdawalnością matury przez 
uczniów; bardzo dobrze 
zaplanowany, realizowany 
i udokumentowany proces 
edukacyjno-wychowawczy; 
personel o wysokich kom-
petencjach, zaangażowany 
w proces kształcenia mło-
dzieży; nadzór nad uczniem 
nie spełniającym wymagań 
przez psychologa szkolne-
go i nauczycieli; zaanga-
żowanie Dyrekcji i Grona 
Pedagogicznego w rozwój 

Certyfikat Jakości  w Technikum Energetycznym 

i doskonalenie systemu; 
perfekcyjnie przygotowa-
ny i udokumentowany prze-
gląd Systemu Zarządzania 
Jakością przez kierownic-
two; skuteczny i efektywny 
proces auditów wewnętrz-
nych.

Wdrażanie Systemu Za-
rządzania Jakością, opar-
tego na międzynarodowej 
normie ISO 9001:2000, Ze-
spół Szkół Zawodowych 

PKE SA – Elektrownia Ja-
worzno III (od 1.09.2011 r. 
Technikum Energetyczne) 
rozpoczął już, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom 
klientów (uczniów i ich ro-
dziców / prawnych opieku-
nów) oraz spełniając jed-
nocześnie ich wymagania, 
od września 2002 r.

21 września 2003 roku 
angielska firma BVQI prze-
prowadziła audit certyfi-

kujący system, na podsta-
wie którego szkoła po raz 
pierwszy otrzymała certyfi-
kat potwierdzający, iż w Ze-
spole Szkół Zawodowych 
PKE SA – Elektrownia Ja-
worzno III został wdrożo-
ny System Zarządzania Ja-
kością zgodny z normą PN-
EN ISO 9001:2001. Kolejne 
certyfikaty szkoła otrzymała 
w roku 2006 i 2009.

System Zarządzania Ja-
kością wymaga ciągłego 
monitorowania oraz mie-
rzenia procesów i świad-
czonych usług w odnie-
sieniu do ustalonej przez 
szkołę Polityki Jakości 
i wyznaczanych corocznie 
celów jakościowych. Zada-
nie to spełniają przeprowa-
dzane w szkole na bieżąco 
audity wewnętrzne i co-
rocznie audity kontrolne 
zewnętrzne, umożliwiają-
ce utrzymanie przyznane-
go certyfikatu na kolejny 
rok szkolny.

Zadaniem Technikum 
Energetycznego w Jaworz-
nie jest też ciągłe dosko-
nalenie skuteczności sys-
temu zarządzania jakością. 
Szkoła, mając na uwadze 
programową działalność 
dydaktyczno-wychowaw-
czą i opiekuńczą, realizuje 
opracowaną Politykę Jako-
ści i zapewnia uczniom:
• wysoki poziom kształce-

nia ogólnego i zawodo-
wego z możliwością uzy-
skania świadectwa doj-

rzałości i dalszego kształ-
cenia w szkole wyższej,

• wszechstronny rozwój 
uwzględniający uzdolnie-
nia i predyspozycje psy-
chofizyczne,

• rozwijanie patriotyzmu, 
poszanowania dla pol-
skiego dziedzictwa kultu-
rowego z równoczesnym 
otwarciem na wartości 
kultury Europy i świata,

• przyjazną atmosferę, po-
szanowanie własnej war-
tości i godności,

• przygotowanie do wypeł-
niania obowiązków ro-
dzinnych, obywatelskich 
oraz odpowiedzialno-
ści za własne życie i roz-
wój osobowy, wspierając 
w tym zakresie wycho-
wawczą rolę rodziny,

• poczucie bezpieczeństwa 
fizycznego i psychicz-
nego.

• bogatą ofertę zajęć poza-
lekcyjnych o charakterze 
naukowym, artystycznym 
i sportowym,

• kadrę dydaktyczną sys-
tematycznie podnoszą-
cą kwalifikacje w różnych 
formach zewnętrznego 
i wewnętrznego doskona-
lenia zawodowego oraz 
poprzez samokształcenie,

• nowoczesne, stale wzbo-
gacane i udoskonalane 
wyposażenie szkoły,

• spełnianie wymagań 
prawnych wynikających 
z ustawodawstwa i prze-
pisów dotyczących oświa-

ty oraz wymagań Normy 
PN – EN ISO 9001: 2009.
Celem systemu jest wy-

wiązywanie się z zobowiązań 
zawartych w wymienionych 
wyżej punktach Polityki Ja-
kości, zapewnienie w sposób 
udokumentowany, że wyma-
gania jakościowe dotyczące 
usługi edukacyjnej są do-
trzymywane na wszystkich 
etapach, od momentu przy-
jęcia ucznia do szkoły aż 
do jej ukończenia, jak naj-
wcześniejsze wykrywanie 
i usuwanie niezgodności, 
a następnie ustalanie dzia-
łań w celu zapobiegania ich 
powtarzania się oraz ciągłe 
doskonalenie organizacji, 
procesów i działań, a także 
usług.

Głównym powodem sta-
rań o otrzymanie „euro-
pejskiej legitymacji jako-
ści” było również podnie-
sienie jakości pracy szkoły 
we wszystkich jej obszarach 
oraz poprawa organizacji 
i zarządzania szkołą. Ponad-
to wdrożony System Zarzą-
dzania Jakością przyczynia 
się do zwiększenia zado-
wolenia klientów (uczniów 
i ich rodziców), a przez 
to do podniesienia prestiżu 
i konkurencyjności placówki.

Bardzo się cieszymy 
z otrzymania przez naszą 
szkołę recertyfikacji. W na-
stępnym roku szkolnym, 
2013/2014, zawalczymy po-
nownie o jej utrzymanie.

J.Świątek
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JAWORZNICKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY Dzieje Jaworzna w XIX wieku

Historia
w 1848 r. Austria po raz drugi przejęła rejon Jaworzna

Rodzina Gutmannów (2)

Dawid von Gutmann

W spółce, która utworzyła Jaworznickie 
Gwarectwo, firma Bracia Gutmann wyróż-
niała się tym, że właściwie tylko ona spe-
cjalizowała się w handlu węglem. Pozycja 
tej firmy powstała i utrwaliła się na silnych 
powiązaniach z górnictwem węgla w rejo-
nie ostrawsko-morawskim, głównym za-
głębiem monarchii habsburskiej. Poza tym 
na czele firmy stało dwóch szefów, jakkol-
wiek starszy z braci Wilhelm nosił tytuł sze-
fa seniora.

W dniu 23 czerwca 1871 
roku podpisano kontrakt 
sprzedaży skarbowego 
przedsiębiorstwa 
górniczego w Jaworznie. 
Sprzedającą stroną było 
ministerstwo finansów 
Austrii, a kupującą 
spółka złożona 
z trzech prywatnych 
przedsiębiorstw – Maxa 
Springera, Aleksandra 
Schöllera i braci 
Gutmannów. Kupujący 
podzielili się kosztami 
zakupu w proporcji, 
Springer w połowie, 
a Schöller i Gutmannowie 
po jednej czwartej.

Przedmiot zakupu stanowi-
ły wszystkie maszyny i urządze-
nia, wyposażenie, wszelkie bu-
dynki i zabudowania wchodzące 
w skład górniczego przedsiębior-
stwa. Istotnym składnikiem były 
linie kolejowe ma terenie kopal-
ni wraz z tzw. koleją górniczą łą-
czącą jaworznicką kopalnię ze sta-
cją Szczakowa. Do majątku kopal-
ni zaliczały się również budynki 
mieszkalne i publicznego prze-
znaczenia, które były wybudowa-
ne dla załogi górniczej.

Do tego dochodziła specyficzna 
dla górnictwa własność tzw. pola 
górnicze, do jaworznickiego przed-
siębiorstwa należało łącznie około 
6 tys. ha tego rodzaju nadań górni-
czych, położonych na terenie gmin: 
Jaworzna, Byczyny, Ciężkowic, 
Długoszyna i Szczakowej. Poza 
tym tzw. wyłączność górnicza czy-
li prawo poszukiwania minerałów 
na określonym terenie były również 
ważnym składnikiem majątku każ-
dego przedsiębiorstwa górnicze-
go. Zakład w Jaworznie był pod 
tym względem bardzo dobrze za-
opatrzonym. W kontrakcie wymie-
niono – 59 wyłączności górniczych, 
które dotyczyło terenów w sąsied-
nich gminach: Żarki, Zagórze, Męt-
ków i Babice. Na terenie Jaworzna 
była tylko jedna wyłączność górni-
cza. Co jest zrozumiałe, ponieważ 
cały rejon jaworznicki objęty był 
czynną eksploatacją górniczą, na-
tomiast poszukiwania złóż należa-
ło prowadzić na terenie sąsiednich 
gmin, co zapewniało zdobycie dal-
szych zasobów węglowych.

Poza wspomnianym majątkiem, 
były jeszcze dobra ziemskie; w su-
mie 228,5 ha na terenie wsi Byczy-
na, Jaworzno, Długoszyn i Szcza-
kowa. Była to pozostałość po daw-
nych folwarkach rolnych, w więk-
szości były to tereny leśne. Poza 
tym w gminie Lipowiec – 9,5 ha 
lasów należało również do jaworz-
nickiego przedsiębiorstwa.

Wszystko wyceniono na kwotę 
– 2 100 tys. guldenów; pierwsza 
wpłata – 600 tys. guldenów w ter-
minie 8 dni po uzyskaniu aprobaty 
cesarskiej dla kontraktu. Pozostała 
kwota – 1 500 tys. guldenów w pię-
ciu rocznych kwotach po 300 tys. 

Dawid von Gutmann – urodzony w Lip-
niku na Morawach, 24 grudnia 1834 roku; 
zmarł 14 maja 1912 roku w Baden pod Wied-
niem. Młodszy brat Wilhelma, zaangażowa-
ny do jego firmy w bardzo młodym wieku. 
W firmie zajmował drugie miejsce, dopiero 
po śmierci Wilhelma w 1895 roku został – 
szefem seniorem. Ale zawsze doceniano jego 
wkład pracy, pamiętano zwłaszcza trudne po-
czątki, kiedy zastosowanie węgla jako opału 
było prawie nieznane. Do zasług braci Gut-
mannów zalicza się rozpowszechnianie ogrze-
wania węglowego w Wiedniu. Mówiło się wte-
dy, że promocja węgla firmy Gutmannów była 
prowadzona od domu do domu, przekonując 
mieszkańców do instalacji pieców węglowych. 
Ten początek firmy został utrwalony, w póź-
niejszym czasie jako wielki hurtownik węgla 
firma Gutmann utrzymała handel detaliczny, 
zwłaszcza w stolicy monarchii.

Szefem rodzinnej firmy został po śmierci 
brata Wilhelma i był nim przez siedemna-
ście lat do końca swego życia. Zatem sukce-
sy firmy i powodzenie finansowe były rów-
nież jego niezaprzeczalną zasługą. W chwili 
jego śmierci pozycja firmy Gutmannów po-
równywana była z siłą domu wiedeńskich 
Rotszyldów, a całość majątku oceniano 
na około 100 milionów guldenów. W 1879 
roku otrzymał szlachecką nobilitację dla sie-
bie i swoich potomków; rodzina otrzymała 
status szlachecki.

Jednak w wizerunku Dawida v.Gutman-
na sukcesy zawodowe traktowano jako rzecz 
oczywistą, natomiast działalność charyta-
tywna była szeroko opisywana. Tym bar-
dziej że liczba jego fundacji, dotacji i róż-
nego rodzaju subsydia na wielorakie cele 
humanitarne są tak liczne, że niemożliwe 

są do przedstawienia w krótkim artykule. 
Dość jednak powiedzieć, że dla bieżące-
go załatwiania spraw związanych z dzia-
łalnością filantropijną zatrudniał specjalne-
go sekretarza, szybko jednak zorganizował 
specjalne biuro, ponieważ lubił, aby spra-
wy były załatwiane od początku do końca. 
Oznaczało to nie tylko przyznanie dotacji, 
ale również kontrolę nad realizacją projek-
tu, a później nadzór bieżącej działalności 
schronisk, przytułków i szpitali.

Przez całe życie miał zrozumienie dla nie-
szczęścia innych. Podobno mawiał, że jak za-
cznie pomagać, to będzie już pomagał zawsze. 
Taki sposób traktowania dobroczynności spo-
wodował, że powoływano go na stanowiska 
kierownicze wielu organizacji społecznych 
i charytatywnych. Zapewne z tego powodu 
nie powołał swojej własnej organizacji, stanął 
natomiast na czele prestiżowej dla społeczno-
ści żydowskiej organizacji – Israelitische Al-
lianz w Wiedniu.

Jako prezes tej organizacji zrobił bardzo-
wiele dla prześladowanych współwyznaw-
ców w Rosji w 1882 roku, a także w Rumu-
nii w 1900 roku oraz po pogromach w Kiszy-
niowie w 1903 roku. Przewodniczył w wie-
lu akcjach pomocy dla ubogich Żydów oraz 
był przedstawicielem wspólnoty żydowskiej 
w funduszu szkolnym barona Hirscha. To były 
subsydia przeznaczone na budowę szkół po-
czątkowych oraz zawodowych dla młodzieży 
żydowskiej w Galicji.

W skali Jaworzna charytatywna działal-
ność została zaznaczona w szczególny sposób, 
ponieważ potrzeby mieszkańców były zaspa-
kajane poprzez Gwarectwo, które dla załogi 
górniczej prowadziło budownictwo mieszkal-
ne, budowało szkoły i obiekty publiczne itp. 
Niezależnie od tego Dawid v.Gutmann wyzna-
czył swój własny fundusz na wykup parceli 
i wybudowanie domu dla tzw. ochronki, czyli 
przedszkola. Wykonanie tego projektu powie-
rzył ówczesnemu proboszczowi ks. Stefano-
wi Skoczyńskiemu, który zakończył zadanie 
w 1907 roku. Wtedy otwarte zostało pierw-
sze w Jaworznie przedszkole, przeznaczone 
dla dzieci pracowników Jaworznickiego Gwa-
rectwa.

Maria Leś-Runicka

Jaworznickie Gwarectwo 
Węgla Kamiennego

guldenów, płaconych od 1 grudnia 
1871 roku do 1 grudnia 1875 roku. 
Odsetki wynosiły 5 proc. w stosun-
ku rocznym. Fizyczne objęcie za-
kładu miało nastąpić najpóźniej 4 
tygodnie po pierwszej wpłacie 600 
tys. guldenów.

Jedynym obciążeniem było zo-
bowiązanie do dostarczania dla 
państwowych zup solnych w Wie-
liczce i Bochni, kopalni siarki 
w Swoszowicach oraz urzędów 
państwowych w Krakowie węgla 
opałowego w ilości 450 tys. cetna-
rów rocznie w cenie o 5 proc. niż-
szej od średniej ceny z poprzed-
niego roku.

W Wiedniu, na najwyższym 
szczeblu właścicieli doszło do no-
wych ustaleń, nastąpiło ukonsty-
tuowanie się nowej spółki. Spółka 
przyjęła formułę tzw. gwarectwa 
pod nazwą „Jaworznoer Steinkoh-
lengewerkschaft” (Jaworznickie 
Gwarectwo Węgla Kamiennego), 
w zakresie prawa górniczego pod-
legało c.k. Starostwu Górniczemu 
w Krakowie, Krajowemu Sądowi 
w Krakowie w zakresie prawa go-

spodarczego i handlowego1. Sie-
dzibą przedsiębiorstwa jest Ja-
worzno w Galicji, rada nadzorcza 
znajduje się w Wiedniu.

W dniu następnym, 14 lutego 
1871 roku, kontynuowano naradę 
i wtedy ustalono pełny skład gwar-
ków, czyli akcjonariuszy oraz do-
konano podziału kuksów. Całość 
kuksów, czyli akcji w liczbie 100, 
podzielona została między cztery 
firmy:
Max Springer 31,5 kuksów
Schöller &Company 19,1 kuksów
Hermann Todesco Söhne 24,7 
kuksów
Gebrüder Gutmann 24,7 kuksów

Widać z tego, że żaden z gwar-
ków nie miał zasadniczej przewa-
gi, poszczególne udziały były mniej 
więcej wyrównane. Firma Sprin-
gera posiadała największy udział 
w kuksach, ale było to dużo mniej 
niż w czasie zakupu, kiedy wynosi-
ło to połowę własności. Początko-
wa przewaga firmy Springer zosta-
ła zniwelowana poprzez przyjęcie 
do gwarectwa firmy Todesco.

Maria Leś-Runicka

Ilustracja – Blankiet firmowy Jaworznickiego Gwarectwa

1 Gwarectwo – nazwa wywodzi się z nie-
mieckiego „gewerkschaft”. Była to specyficz-
na forma spółki akcyjnej, która nawiązywa-
ła do tradycji XII wieku, kiedy tak nazywano 
przedsiębiorstwa eksploatujące rudy metali 
nieżelaznych. Gwarkowie dzielili się zyskiem 
zależnie od sum wpłaconych na działalność 
kopalni tzw. zamkosty. Natomiast udziały 
nazywały się kuksy, przy czym dawniej było 
– 128 lub 136 kuksów. Tradycyjnie ustalano 
kilka tzw. kuksów wolnych przeznaczonych 
między innymi na potrzeby ubezpieczenia 
i kasy pożyczkowej dla górników, utrzyma-
nia szkół i kościoła itp. Na podstawie ustawy 
górniczej z 1854 roku w Austrii gwarectwo 
było formą spółki akcyjnej, na czele stała 

rada nadzorcza i zarząd przedsiębiorstwa 
wybierany przez walne zgromadzenie gwar-
ków, które było najwyższym organem spółki. 
Rada nadzorcza składała się z przedstawi-
cieli gwarków, natomiast zarząd składał się 
z fachowców, którzy nie musieli być akcjo-
nariuszami. W Polsce forma gwarectwa zo-
stała zlikwidowana w 1930 roku, natomiast 
na terenie Niemczech taka forma przetrwała 
bardzo długo. Po 2. wojnie światowej w Es-
sen działała specjalna giełda dla gwarec-
kich kuksów. Formalnie zostało zlikwidowa-
ne ustawą górniczą z dnia 1 stycznia 1982 
roku, która zobowiązywała do zlikwidowa-
nia istniejących gwarectw w nieodwołalnym 
terminie do końca 1994 roku.
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Dzień Ligi Ochrony Przyrody obchodzony jest w Polsce 9 stycznia

Niemalże tradycją Gim-
nazjum nr 4 stały się 
przedświąteczne wyjazdy 

uczniów do krakowskich teatrów. 
Tym razem uczniowie klasy 2a, 2f 
i 3f wraz z wychowawcami i opie-
kunami gościli w XIX-wiecznym 
gmachu Teatru J. Słowackiego. 

Po przekroczeniu progów bu-
dynku, od razu ogromne wrażenie 
zrobiło na wszystkich nastrojowe, 
w stylu eklektycznym z przewagą 
neobaroku wnętrze. Świąteczny na-
strój podkreślały ogromne choinki. 
Otrzymaliśmy bilety i zajęliśmy miej-
sca. Wraz z prawie 500 osobową pu-
blicznością czekaliśmy na spektakl 
na Dużej Scenie „Chory z urojenia”.

Trzy gongi i na deskach pojawił 
się jeden z obecnie najpopularniej-
szych aktorów polskich – Andrzej 
Grabowski w roli głównej, Argana, 
skąpego hipochondryka. Spektakl 
wyreżyserował Giovanni Pampiglio-
ne. Doskonałe dzieło mistrza gatun-
ku, Moliera, obśmiewającego w swo-
ich komediach głupotę, zacofanie, 
obłudę i podłość, dającego zawsze 
świetny i kipiący żartem argument 
na rzecz postępu. „Chory z uroje-
nia” porusza bardzo aktualny temat 
samotności, paradoksu życia, pychy 
i próżności człowieka. W dzisiejszym 
zagmatwanym świecie wszyscy je-

...inaczej nie narodzi 
się dla was Jezus. Tymi 
słowami 21 grudnia 
2012 r. rozpoczęło 
się przedstawienie 
bożonarodzeniowe  
w Szkole Podstawowej  
nr 6 w Jaworznie.

Co to znaczy, że Jezus nie na-
rodzi się dla mnie? Faktem jest, że 
posłanie wigilijne spowija tajem-
niczość. Mimo dobrze znanych 
pieśni i zwyczajów pozostanie dla 
nas tajemnicą, jak Bóg stał się czło-
wiekiem. W przedstawieniu grają-
cy swe role otwierają serca i dłonie 
dla innych. Na twarzach łzy wzru-
szenia i szczęścia. Wszyscy przygo-
towują się do świąt Bożego Naro-
dzenia. Realnie – nie tylko w grze 

aktorskiej – ciocia z siostrzenicami, 
wychowawczynie ze swoimi uczen-
nicami, mama z córką oraz Mikołaj 
z elfami, nie odkrywają Tajemnicy, 
ale wychodzą jej naprzeciw. To za-
powiedź nadejścia. A potem ocze-
kiwanie: „Przecież przeprosiłam 
mamę i siostrę. Przecież starałam 
się być grzeczna podczas Adwen-
tu”. Tajemnica uzdrawia. Bóg stał 
się człowiekiem – oto posłanie, któ-
re prowadzi nas ku bliźnim, ku ra-
dości i wybaczeniu. Kogo możemy 
pocieszyć? Komu podziękować? 

Jezus narodził się dla nas…  
bądźmy w swym życiu małym 
światełkiem albo podarujmy świa-
tełko…

Podzielmy się opłatkiem, złóż-
my sobie życzenia – w ten wyjątko-
wy czas Bożego Narodzenia!

Uczestnik przedstawienia JL 

steśmy „chorzy”, bo zbyt często 
samotni. Reżyser uświadomił nam 
to w atmosferze głębokiego rozba-
wienia, w stylu Molierowskiego hu-
moru, poprzez śmiech pełen mądrej 
refleksji, która pozostała z nami na-
wet już po wygaszeniu świateł te-
atralnej rampy. W uroczym wnętrzu 
krakowskiego teatru rozbawił nas 
francuski autor w polskim wykona-
niu z domieszką włoskiej pikanterii. 
Komiczne dialogi sprawiły, że czas 
bardzo szybko upłynął. Kilka razy 
cała widownia wybuchała gromkim 
śmiechem.

Na koniec, kiedy wszyscy akto-
rzy byli na scenie, otrzymali głośne 
brawa. Naprawdę odegrali swoje 
role po mistrzowsku. Kotara opada-
ła i podnosiła się kilkakrotnie. Bra-
wurowe dialogi, pięknie skompono-
wana całość, dobitny dobór charak-
terów sprawiły, że bawiliśmy się wy-
bornie, a dwie godziny obcowania 
ze sztuką minęły niepostrzeżenie. 
Na koniec pozostał spacer po kra-
kowskich uliczkach i drobne świą-
teczne zakupy. W doskonałych na-
strojach wróciliśmy do Jaworzna.

(iw)

Z wizytą w Teatrze J. Słowackiego

12 grudnia 2012 roku 
w Zespole szkół nr 1
w Jaworznie odbył 
się Miejski Konkurs 
Recytatorski dla dwóch 
grup wiekowych. 
Uczestników i ich 
opiekunów powitała pani 
dyrektor Ewa Sowa.

Miejski Konkurs 
Recytatorski

Najpierw zaprezentowali swoje 
talenty uczniowie szkół podstawo-
wych. Recytowali wiersze obrazu-
jące piękno przyrody. W tej kate-
gorii zostały przyznane następu-
jące nagrody:
I miejsce – Julia Sierakowska 
SP nr 7, op. Zdzisław Pyter,
II miejsce – Rozalia Urbanik 
SP nr 22, op. Aneta Stańkowska,
III miejsce – Kamila Tokarz 
SP nr 9, op. Renata 
Marcinkowska,
wyróżnienie – Natalia Chrapek 
SP nr 16, op. Beata Olesik,
wyróżnienie – Grażyna Bilny 
– Brandys SP nr 16, 
op. Zdzisława Śliwińska.

Po przerwie na kawę i słod-
ką przekąskę wystąpili uczniowie 
gimnazjów. Szkoda, że tak niewie-
le szkół odpowiedziało na zapro-
szenie. Uczestnicy popisywali się 
interpretacjami utworów Sławo-
mira Mrożka. Po ich wysłuchaniu 
jury w składzie: Iwona Najman, 
Anna Jurgaś, Paweł Sowa nagro-
dziło następujące osoby:
I miejsce – Martyna Roczkalska 

G nr 10, op. Aneta Grabska,
wyróżnienie – Alicja Pytlak G nr 
3, op. Bernadeta Łabaj.

Bardzo dziękujemy nauczycie-
lom za przygotowanie swoich pod-
opiecznych, uczniom za piękne 
występy, sponsorom nagród i upo-
minków: Radzie Rodziców Zespołu 
Szkół nr 1, pani Annie Skałce oraz 
pani Patrycji Kowalskiej.

Szczególne podziękowania 
składamy panu Pawłowi Sowie – 
aktorowi teatru Arlekin w Łodzi 
i Bałtyckiego Teatru Dramatyczne-
go w Koszalinie, który przewodni-
czył komisji oceniającej.

Organizatorzy: Aneta Kowalska,
Aneta Grabska, Beata Górska

Uwierzyć w piękno i dobro

Wnętrze Teatru Juliusza Słowackiego

Jasełka w wykonaniu młodzieży z Ekonomika

Laureaci Miejskiego Konkursu Recytatorskiego

Wspólnym kolędowaniem 
i jasełkami młodzież 
z Ekonomika rozpoczęła 
świąteczny wypoczynek.

Święta to radosne dni, szczegól-
nie wyczekiwane przez dzieci i mło-
dzież. Wtedy bowiem jesteśmy wol-
ni od obowiązkowych zajęć szkol-
nych, zakazów, nakazów. Wszyscy 
stajemy się sobie bliżsi. Częściej 
rodzina gromadzi się wokół stołu, 
a blask płonącej choinki i zapach 
świątecznych potraw podkreśla ten 
szczególny czas. W niepowtarzal-
ny nastrój świąteczny uczniów Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących nr 
4 wprowadziło wspólne kolędowa-
nie i jasełka.

Młodzież zgromadzona w auli 
wraz z wykonawcami śpiewającymi 
na scenie nuciła znane kolędy w ję-
zyku polskim, angielskim i niemiec-
kim oraz francuskim i rosyjskim. 
Szczególną uwagę widzów przyku-
wały jednak scenki rodzajowe opar-
te na motywie baśni Andersena z ob-
razem bożonarodzeniowym w tle. 
Bohaterką tych nietypowych jase-
łek była „współczesna dziewczynka 
z zapałkami”.

Każdy skupiony odbiorca z łatwo-
ścią mógł odczytać przesłanie pły-
nące z występu. Opuszczona dziew-
czynka przypomina nam, że należy 
dostrzegać osoby samotne będące 
w potrzebie. Uczy, jak powinniśmy 
się zachować wobec ludzi pokrzyw-
dzonych przez los. Pokazuje nam, jak 

dzielić się z innymi radością i odda-
lać od nich smutek. Wskazuje nam 
drogę do spełniania zwykłych pra-
gnień potrzebujących. Każdy z nas 
po obejrzeniu spektaklu zrozumiał, 
że właśnie teraz powinniśmy uczy-
nić wszystko, by człowiek częściej 
się uśmiechał.

Myśl przewodnia inscenizacji 
opracowanej przez Sylwię Biesz-
czad i ks. Adama Pelca nawiązuje 
do słów zawartych w Orędziu Wi-
gilijnym Prymasa Polski abp Józefa 
Kowalczyka, który prosił byśmy nie-
śli miłosierdzie wszystkim potrzebu-
jącym. Jesteśmy przekonani, że dy-
daktyzm płynący ze współczesnych 
jasełek będzie dla nas drogowska-
zem życiowym.

Kinga Piątek, MDK

Tylko pamiętajcie: musicie 
być szczególnie grzeczne  
w czasie Adwentu, bo…
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