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Felieton – „Co Tydzień” ma 21 lat, a może więcej

Firma KWK rozpoczęła 
starania o wydanie decyzji 
środowiskowej dla budowy 
kopalni Mariola w jaworznic-
kim urzędzie w sierpniu 2011 
roku. W styczniu tego roku 
postępowanie zostało umo-
rzone na wniosek inwestora.

Firma znalazła inny sposób 
uzyskania decyzji, bez której 
budowa kopalni nie może ru-
szyć. Złożyła komplet doku-
mentów z zupełnie nowym ra-
portem planowanego oddzia-
ływania inwestycji na środo-
wisko do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Kato-
wicach.

Spółka wykorzystała za-
pisy prawa, według których 
w przypadku inwestycji pro-
wadzonej na tak zwanych te-
renach zamkniętych decyzję 
środowiskową wydaje RDOŚ, 
a nie gmina. Do terenów za-
mkniętych zaliczane są linie 
kolejowe. Zakład miałby po-
wstać przy ulicy Batorego, 
wzdłuż linii kolejowej Szcza-
kowa – Katowice.

Budowa nowej kopalni bu-
dzi wielkie emocje. Wielu ja-
worznian obawia się, że eks-
ploatacja złóż węgla należą-
cych wcześniej do kopalni Jan 
Kanty spowoduje poważne 
uszkodzenia budynków i in-
frastruktury. Węgiel miałby 
być wydobywany między in-
nymi pod Długoszynem, Górą 
Piasku, Warpiem, Gigantem 
i Osiedlem Stałym.

– Sprzeciwiamy się, bo już 
istnieją szkody po wcześniej-
szym wydobyciu. Tu są zapadli-

Kopalnia Mariola reaktywacja

ska, a nowe cały czas się po-
jawiają. Kolejna eksploatacja 
pod tymi zapadliskami może 
doprowadzić do tragedii – 
mówi Alicja Zgrzebnicka 
ze Stowarzyszenia Przeciw-
działania Degradacji Śro-
dowiska Naturalnego w Ja-
worznie Jaw-Eko.

Stowarzyszenie wysto-
sowało pismo do Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska. Zarzuca w nim 
bezprawne podjęcie postę-
powania w sprawie, w któ-
rej RDOŚ w ogóle nie powi-
nien uczestniczyć, bo inwe-
stycja nie mieści się w cało-
ści na terenie zamkniętym.

– Jeżeli przedsięwzię-
cie jest realizowane przy-

najmniej w części na tere-
nie zamkniętym, dla ca-
łego przedsięwzięcia de-
cyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach wy-
daje regionalny dyrektor 
ochrony środowiska – wy-
jaśnia Małgorzata Zielon-
ka z RDOŚ.

29 marca urzędnicy 
z dyrekcji wraz z przed-
stawicielami spółki KWK 
przeprowadzili inspekcję 
terenu, na którym plano-
wana jest budowa kopalni. 
Procedura trwa. Obecnie 
RDOŚ czeka na informację 
od jaworznickiego urzędu 
na temat zgodności inwe-
stycji z planem zagospoda-
rowania przestrzennego.

Dla Piotra Kosowicza, 
prezesa spółki KWK sp. 
z o.o., zarzuty stawia-
ne przez stowarzyszenie 
Jaw-Eko są absurdal-
ne. – Spółka proceduje 
zgodnie z literą obowią-
zującego prawa. Organ, 
do którego złożyliśmy 
dokumenty, rozpoczął 
postępowanie i czekamy 
na decyzję – komentuje 
Kosowicz.

Stowarzyszenie Jaw-
Eko ma w tym tygodniu 
spotkać się z przedstawi-
cielami Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowi-
ska. O postępach sprawy 
będziemy informować 
w kolejnych wydaniach.

Komentarz

Prezes Kosowicz za-
pewnia nas, że spółka po-
stępuje zgodnie z prawem 
i trudno się z tym nie zgo-
dzić. Nie trudno jednak 
odnieść wrażenie, że spół-
ka, wyczuwając niepewny 
grunt i nadchodzącą odmo-
wę wydania decyzji środo-
wiskowej w jaworznickim 
magistracie, wycofała się 
z postępowania i poszuka-
ła innej furtki. Okazała się 
nią procedura w Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska. Teraz decyzja 
o inwestycji w Jaworznie 
zapadnie poza nim.

p.jamróz

Firma KWK sp. z o.o. nadal ubiega się o wydanie decyzji środowiskowej na budowę kopalni 
Mariola w Szczakowej. Teraz postępowanie prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Katowicach. Przeciwko wydaniu decyzji protestuje stowarzyszenie Jaw-Eko.

Piotr Kosowicz wraz 
z urzędniczkami 
Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska 
podczas wizji 
lokalnej na terenach 
planowanej przez 
niego kopalni 
Mariola. Prezes 
Kosowicz pragnie 
wyznaczyć nową 
wizję przyszłości 
dla tego terenu oraz 
zamieszkujących 
go ludzi. Czy 
w przyszłości zostanie 
nazwany drugim 
Krudzielskim, czy 
może jego plany 
spełzną na niczym? 
– przekonamy się 
niebawem

Zaproszenie
4 kwietnia 2012 r. o godzinie 
17.00 w Bibliotece Miejskiej w Ja-
worznie odbędzie się kolejna dys-
kusja z cyklu pt. „Bliżej Prawa”. 
Poprowadzi ją dr Marek Nie-
chwiej, prawnik, który przybliża 
podstawowe zagadnienia prawne 
dotyczące każdego z nas. Na naj-
bliższym spotkaniu podstawy ob-
szernego tematu: „Pożyczka, da-
rowizna i inne formalności – czy-
li umowy i jak je konstruować, 
a także: co zrobić, kiedy dopad-
nie Cię zadłużenie” (lektura po-
mocnicza: Kodeks Cywilny). Ser-
decznie Zapraszamy.

Wesołego Alleluja

Dokładnie 21 lat temu 
– 4 kwietnia 1991 roku – 
ukazał się pierwszy numer 
gazety „Co Tydzień”. Dziś 
mamy ich już za sobą 
1071, a zebrane do kupy 
dałyby niezły księgozbiór.

Zakładając, 
że na jednej stronie gazety 
mieści się przeciętnie 5 
stron znormalizowanego 
maszynopisu A-4, to licząc 
nasze przeciętne wydanie 
jako 24-stronicowe, daje 
nam w sumie 133.975 
wydrukowanych stron 

książkowych. Przeciętna 
książka to około 200 stron, 
więc rozliczeniowo jest 
to prawie 700 książek. 
Tyle więc napisaliśmy 
i tyle wydrukowaliśmy.

Chcemy zatem 
Państwu podziękować 
za to, że pozwoliliście 
nam wydrukować tyle 
gazet. I nie jest to z mojej 
strony zwykła uprzejmość. 
Bowiem obserwatorzy 
jaworznickiego 
rynku prasy wiedzą, 
że w zapomnieniu zostało 

już kilka tytułów, którym 
Państwo szans nie dali. 
Cieszymy się zatem z tego 
wsparcia, obiecując być 
pożytecznym zarówno 
dla jaworznian, jak 
i Jaworzna, mając 
na naszych „sztandarach” 
niezmiennie hasło: Aby 
nasze miasto było lepsze.

Nie wszyscy 
wiedzą, choć czasem 
to przypominamy, że tytuł 
„Co Tydzień” jest jednym 
z najstarszych w... świecie. 
Pierwszy raz ukazał się 

w 1798 roku i jest starszy 
np. o „New York Times’a” 
o 53 lata. Wydawał go 
wtedy Ignacy Krasicki. 
Śmierć tego wielkiego 
Polaka przerwała cykl 
wydawniczy tej gazety.

Tytuł pojawił się 
ponownie w 1915 roku 
w Warszawie i był 
związany ze środowiskiem 
PPS Frakcja Rewolucyjna 
– obozu politycznego, 
z którego wywodził 
się Józef Piłsudski. Nie 
przetrwał długo, bo carska 

ochrana skutecznie 
zdusiła nie tyko tę polską 
gazetę o wolnościowych 
aspiracjach.

Opatrzność sprawiła, 
że trzecie podejście 
wydawnicze gazety 
„Co Tydzień” trwa 
najdłużej, z czego 
jesteśmy niezwykle radzi. 
Podśpiewujemy sobie przy 
tym, w swej naiwności 
wobec wszechobecnej 
komputeryzacji: Sto lat, 
sto lat...

Józef Matysik

Informujemy, że 6 kwietnia 2012 r. 
– w Wielki Piątek – wydziały i biura 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie będą 
czynne od 8.00 do 12.00, natomiast 
kasy do 11.30.

Marcin Miłek, UM
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10 kwietnia obchodzimy w Polsce Dzień Służby Zdrowia

Od 29 marca 
do 1 kwietnia w sali 
teatralnej budynku 
Sokoła przy ul. 
Mickiewicza odbywały 
się XXI Spotkania 
Teatralne. Złożyły się 
na nie cztery spektakle.

I tak 29 marca Barbara Lu-
bos-Święs (absolwentka PWST 
we Wrocławiu) w recitalu „Świat 
w obłokach” zaprezentowała pio-
senki Agnieszki Osieckiej, Marka 
Grechuty i Jacka Kaczmarskiego. 
Dobór utworów sprawił, iż koncert 
stał się uroczą opowieścią o po-
szukiwaniu upragnionej miłości 
i pokonywaniu człowieczej sa-
motności. Aktorka i towarzyszący 
jej pianista Adam Snopek zosta-
li nagrodzeni gromkimi brawami. 
Publiczność, nie bez powodu, była 
zachwycona.

30 marca na scenie pojawiła się 
Anna Kadulska i Andrzej Dopierała 
tworzący zespól Teatru bez Sceny. 
Przedstawili tragikomedię „Oskar 
i Ruth” w reżyserii Ingmara Vil-
lqista. Sztuka nasycona miłością 
i humorem w poetyckiej konwen-
cji prezentowała parę małżeńską. 

Zabawnie i inteligentne dialogi 
ujęte naprzemiennie w stylistykę 
dramatu i komedii zadowoliły wi-
dzów, którzy nagrodzili aktorów 
owacjami na stojąco. 

31 marca Teatr Ludowy z Krako-
wa zaprezentował monodram „Ho-
tel Babilon”, a w nim Aldonę Jan-
kowską, gwiazdę programów Szy-
mona Majewskiego, o której zwykło 
się mawiać, że rozśmieszy każdego 
gbura. Sztuka jest kryminalnym mo-
nodramem opisującym incydent, 
jaki zdarzył się w tytułowym Hote-
lu Babilon. Puenta spektaklu jest ty-
leż zaskakująca, co i niezwykle za-
bawna, jak to bywa w próbach mor-
derstw z miłości. Sposób prowadze-
nia roli publiczność nagrodziła nie-
gasnącymi brawami. Gburów na wi-
downi nie zanotowano.

1 kwietnia zaprezentowano re-
cital „La Boheme – potyczki czu-
łe dwojga serc”, w którym piosen-
ki aktorskie wykonali Jolanta Fra-
szyńska i Dariusz Wiktorowicz. 
Brawom nie było końca, co oczy-
wiście zachwyciło wykonawców.

Niestety nie udało nam się 
ustalić, ilu widzów zakupiło bilet 
na Spotkania Teatralne, a na ten 
moment koniec i bomba, kto nie 
widział ten trąba.

Elżbieta Bigas

28 marca w Domu Kultury w Je-
leniu odbył się I Miejski Festi-
wal Zespołów Regionalnych 
2012. Patronat nad festiwalem 
objął przewodniczący Rady 
Miejskiej w Jaworznie Paweł 
Bańkowski.

Na scenie pojawili się so-
liści (wyłącznie osoby doro-
słe) oraz zespoły, w skład któ-
rych mogły wchodzić również 

dzieci. Do jury konkursu za-
proszono panie: Krystynę Ma-
larę i Iwonę Brandys oraz pana 
Zbigniewa Wojtonia. Oceniano 
autentyczność wykonywanych 
utworów, dobór repertuaru, in-
tonację i czystość dźwięków 
oraz ogólny wyraz artystyczny. 
W festiwalu uczestniczyło dzie-
więć zespołów oraz dziesięciu 
solistów.

W kategorii soliści dyplomy 
otrzymali: Danuta Dubiel – miej-
sce I, Tadeusz Tura – miejsce II, 
Celina Helbin – miejsce III.

W kategorii zespoły dyplomy 
i nagrody pieniężne przyznano: 
zespołowi Jelenianki – miejsce I, 
zespołowi Jaworznianki – miejsce 
II, zespołowi Ciężkowianki – miej-
sce III.

eb

XXI Spotkania Teatralne  
i… brawa, brawa, brawa

I Miejski Festiwal Zespołów Regionalnych 2012
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moralny. Mija osiem lat od tego wydarzenia. Pozostajemy w pustce, 
której nikt nie wypełni. Pamiętamy o honorowym mieszkańcu miasta 
Jaworzna  Janie Pawle II i modlimy się o Jego rychłą kanonizację.

Zarząd TAURON 
Wytwarzanie podpisał 
porozumienie ze związkami

Podejmujemy interwencję 
pana Michała, który przeżył szok 
na Szpitalnym Oddziale Ratunko-
wym. Sprawa jego 17-miesięcz-
nego syna Franciszka znalazła 
swój finał w oficjalnej skardze 
na lekarza Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego Jacka Gancarczyka.

Mały Franek przyciął sobie kub-
kiem wargę i rękę. W skardze pan 
Michał pisze: „Od momentu zare-
jestrowania nas, upłynęło ponad 
30 minut, gdzie w tym czasie syn 
nadal bardzo krwawił, co szybko 
zauważyli inni oczekujący pacjen-
ci, bowiem na posadzce pojawiło 
się wiele plam krwi.(...) pielęgniar-
ka wskazała, iż o kolejności przy-
jęć decyduje wyłącznie lekarz. 
Długo nie myśląc, dwukrotnie 
udałem się do lekarza, który zba-
gatelizował sytuację, twierdząc, iż 
krew »kapie tylko troszkę«”. W fi-

nale rany zostały zaszyte na od-
dziale chirurgii.

W skardze pojawia się motyw 
użycia przemocy. Skarżący pisze, 
że po zabiegu wrócił do Gancar-
czyka po wypis, był u niego trzy 
razy a za każdym razem słyszał, 
że ma czekać. Za trzecim razem 
doszło do szarpaniny: „Wtedy le-
karz wstał i używając siły wypchał 
mnie ze swojego gabinetu, krzy-
cząc przy tym, abym wyszedł”. Ja-
cek Gancarczyk twierdzi, że ojciec 
był nerwowy i nie chciał czekać 
na swoją kolej, więc ten go wy-
prowadził za rękę.

Pan Michał był bardzo zdener-
wowany całą sytuacją. Martwił się 
o zdrowie syna, które dla niego 
było i jest najważniejsze, więc po-
darował sobie wzywanie policji.

Zbulwersowany pacjent chce 
przestrzec przed kontaktami z le-

karzem, na którego złożył skargę. 
Ten jednak pracuje na oddziale 
ratunkowym tylko w zastępstwie 
i od następnych dni najprawdo-
podobniej będzie pracował na in-
nym oddziale szpitalnym.

Doktor Jacek Gancarczyk nie 
należy do ulubionych lekarzy 
wśród pacjentów, którzy sugeru-
ją mu szkolenie w „Leśnej Górze” 
albo chodź odrobinę przyjazne-
go podejścia do ludzi. Bo to nie 
pacjent jest dla lekarza, a lekarz 
dla pacjenta. Śląska Izba Lekar-
ska dopiero otrzymała listownie 
skargę i zajmie oficjalne stanowi-
sko w tej sprawie w późniejszym 
terminie.

Pełna treść skargi, wypowie-
dzi pana Michała oraz odpowie-
dzi doktora Gancarczyka na por-
talu jaw.pl.

fm

Awantura o dziecko
Jaworznicki szpital cieszy się dobrą opinią w mieście i na Śląsku. Inwestycje 
w sprzęt i kadry plasują nasz szpital w ścisłej czołówce. Są jednak takie 
obszary, w których jest jeszcze wiele do zrobienia, szczególnie jeśli chodzi 
o ludzkie podejście niektórych lekarzy do pacjentów.

zobacz na jaw.pl

Na szczęście małemu Franciszkowi postawa lekarza niewiele zaszkodziła, lecz mogło stać się też inaczej. Ostrzegamy zatem

28 marca 2012 roku Za-
rząd TAURON Wy-
twarzanie SA podpisał 

z  organizacjami związkowymi 
działającymi w spółce „Poro-
zumienie w  sprawie obniżenia 
kosztów pracy połączonego Ob-
szaru Wytwarzania”.

Porozumienie zawiera ze-
staw mechanizmów osłonowych 
dla pracowników spółki, które 
w związku z planowanym rozpo-
częciem wdrożenia nowego mo-
delu organizacyjnego mają zapew-
nić m.in. wewnętrzną migrację 
pracowników na inne stanowiska 
pracy w ramach danej jednostki 
organizacyjnej lub do innych jed-
nostek organizacyjnych, migrację 
pracowników do spółek zależnych 
i specjalistycznych, a w przypadku 
podjęcia przez nich decyzji o odej-
ściu z firmy – rekompensaty finan-
sowe.

Porozumienie określa rów-
nież warunki, na jakich pracow-
nik może odejść na świadczenia 
przedemerytalne i wcześniejsze 
emerytury oraz skorzystać z tak 
zwanych urlopów terminowych.

Program skierowany jest 
do około 1300 osób, w znacznej 

części do pracowników przecho-
dzących do pracy w innych spół-
kach grupy.

W latach ubiegłych, począwszy 
od roku 2002, w spółce wdrożo-
no wiele podobnych programów, 
z których skorzystało około 1600 
osób. Ostatni program osłonowy 
skierowany został do pracowni-
ków likwidowanej Elektrowni Ha-
lemba w Rudzie Śląskiej.

W wyniku połączenia Połu-
dniowego Koncernu Energetycz-
nego SA i  Elektrowni Stalowa 
Wola SA 1 września 2011 roku 
powstała spółka TAURON Wy-
twarzanie SA. Połączenie spółek 
spowodowało konieczność opty-
malizacji struktury organizacyj-
nej powstałego przedsiębiorstwa.

W czerwcu 2011 roku ru-
szył projekt restrukturyzacyj-
ny związany z wdrażaniem no-
wego modelu organizacyjnego 
TAURON Wytwarzanie (PKE SA 
i ESW SA). Celem tych działań 
jest dopasowanie struktury or-
ganizacyjnej spółki do wymagań 
rynkowych, zapewniając konku-
rencyjność na zliberalizowanym 
rynku energii.

iw
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Punkt Pośrednictwa Pracy OHP na Podwalu działa od 28 marca

Młody człowieku!
Myślisz, że po zmianie przepisów emerytalnych jesteś 
skazany na pracę do końca życia?
Chcesz, aby zaciągnięte przez ciebie kredyty hipoteczne 
spłacały się same?
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Młody przedsiębiorco!
Jesteś na początku drogi i nie wiesz dokąd zmierzać?
Twój biznes nie najlepiej idzie?
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Doświadczony przedsiębiorco!
Zarobiłeś w życiu miliony, a masz do dyspozycji tylko 
tysiące?
Chcesz zostać rentierem i nie wiesz jak skutecznie 
przekazać pałeczkę nowemu pokoleniu?
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Chcesz, aby komornik nie „położył łapy” na twoich 
oszczędnościach całego życia?
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Do udziału w konferencji zapraszamy pracujące prężne 
młode osoby, początkujących przedsiębiorców i tych, którzy 
chcą już zostać rentierami. Jeśli chcesz poznać odpowiedzi 
na te oraz inne pytanie, zgłoś swój udział pod nr. telefonu 
602 693 821. ���	��	���/������	����
�*��������	��	���

Konferencja rozpocznie się 25 kwietnia br. o godzinie 16.00 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie.
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Rada nadzorcza 
Południowego Koncernu 
Węglowego wybrała  
2 kwietnia nowych 
członków zarządu spółki. 
Prezesem zarządu, 
dyrektorem naczelnym 
został Kazimierz Grzechnik. 
Funkcję wiceprezesa 
zarządu dyrektora ds. 
handlowych pełnić będzie 
Wojciech Rorot.

Obecnie w skład zarządu, oprócz 
nowo wybranych członków, wcho-
dzą: wiceprezes zarządu dyrektor ds. 
technicznych Jerzy Wróbel oraz wi-
ceprezes zarządu dyrektor ds. eko-
nomiczno-finansowych Teresa Raj-
ca-Bisztyga.

Kazimierz Grzechnik jest absol-
wentem Wydziału Górniczego Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach. W roku 
1986 uzyskał dyplom w specjalności 
technicznej eksploatacji złóż.

Po studiach rozpoczął pracę w ko-
palni Czeczot, następnie w kopalni 
Piast. Przeszedł kolejne szczeble ka-
riery górniczej, począwszy od nad-
górnika, poprzez sztygara zmiano-
wego, kierownika oddziału, nadszty-
gara, głównego inżyniera wentylacji 
po kierownika działu przygotowania 
produkcji i inwestycji, a następnie 
działu górniczego.

Od września 2008 do marca 
2012 pełnił funkcję dyrektora kopal-
ni Brzeszcze.

er

Nowy prezes w PKW: 
Kazimierz Grzechnik 

Przy Szkole 
Podstawowej nr 
7 powstał drugi 
w Jaworznie kompleks 
boisk wybudowany 
w ramach programu 
budowy popularnych 
Orlików.

Kompleks składa się z budyn-
ku mieszczącego szatnie i sani-
tariaty oraz dwóch boisk: piłkar-
skiego, o wymiarach 30 na 62 m 
i sztuczną trawą oraz wielofunk-

cyjnego, do siatkówki, koszyków-
ki, piłki ręcznej i tenisa ziemne-
go z nawierzchnią poliuretanową. 
Cały obiekt jest oświetlony, korzy-
stanie z niego jest możliwe także 
po zmroku.

Oficjalne przecięcie wstęgi na-
stąpiło 29 marca. – Obłożenie tego 
obiektu jest bardzo duże. Od rana 
do wieczora. Jak widać jest on po-
trzebny w środowisku nie tylko dla 
szkoły, ale również mieszkańców 
okolicznych bloków – powiedział 
zastępca prezydenta Tadeusz Kacz-
marek.

Kompleks stanął na terenie szko-
ły, ale jak zapewnia dyrektor siódem-
ki Ilona Janus, będą mogli z niego ko-
rzystać wszyscy mieszkańcy Jaworz-
na. Po godzinach pracy szkoły nad 
korzystającymi z boisk będą czuwali 
instruktorzy sportowi.

Całość inwestycji kosztowała pra-
wie 970 tys. złotych. Zgodnie z za-
łożeniami programu „Moje boisko – 
Orlik 2012” niemal dwie trzecie tej 
kwoty (po 317 tys.) pochodziło z do-
finansowania Marszałka Wojewódz-
twa oraz z Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej. p.jamróz

Drugi Orlik otwarty

Od zorganizowania targów 
pracy rozpoczął oficjalnie 
swoją działalność Punkt 

Pośrednictwa Pracy OHP w Ja-
worznie.

Ochotnicze Hufce Pracy realizują 
w całym kraju projekt współfinan-
sowany z Europejskiego Funduszu 
Pracy pod tytułem „OHP jako reali-
zator usług rynku pracy”.

Punkt pośrednictwa zlokalizo-
wany w Pawilonach na Podwalu 
zaczął funkcjonować już jakiś czas 
temu, ale 28 marca został otwarty 
oficjalnie. Na tę okoliczność zosta-

ły zorganizowane targi pracy w Bi-
bliotece.

– Już mamy 200 osób zarejestro-
wanych. Po tym oficjalnym otwarciu 
mamy nadzieję, że zainteresowanie 
jeszcze wzrośnie – mówi Mariusz 
Pawelec, komendant OHP w woje-
wództwie. – Zajmujemy się młodzie-
żą od 15 do 25 roku życia. Ale jeże-
li pojawi się osoba starsza, też nie 
odmawiamy pomocy. Wystarczy się 
u nas zarejestrować. Mamy komplek-
sową bazę stanowisk pracy w całej 
Polsce. Współpracujemy z bardzo 
dużą liczbą pracodawców – wyjaśnia.

Na targach zorganizowanych 
w Bibliotece swoje oferty prezen-
towało ponad dwadzieścia pod-
miotów. Łącznie przygotowały 
ponad 500 ofert pracy.

Targi cieszyły się dużym zain-
teresowaniem głównie ze strony 
młodzieży. Do Biblioteki przyszły 
całe szkoły.

Punkt Pośrednictwa Pracy dzia-
ła w Pawilonach przy ulicy Glinia-
nej 12. Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod numerem te-
lefonu 32 616-43-00.

p.jamróz

Uroczyste otwarcie kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią przy SP nr 7

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP otwarty

Targi pracy w bibliotece, jak widać zainteresowanie było spore
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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. 800 32 91 91, 32 191 91
Leopold, drobne zakupy, dojazd gratis ................................................... tel. 801-84-64
TAXI Gigant, dojazd w I strefie gratis  ...........................tel. 0607-258-227, 801-84-55
TAXI – HALA ................................................................................................tel. 793 83 83

U R Z Ę D Y
Urząd Miejski  43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 – centrala ....tel. 32 61-81-500
 ................................................................................................................fax. 32 61-81-501
strona internetowa:  .............................................................................www.jaworzno.pl
strona biuletynu Informacji publicznej (BIP):  ............................www.bip.jaworzno.pl
Wydział SO działalność gospodarcza – Plac Górników 5  ................. tel. 32 61-81-716
Wydział SO dowody osobiste – ul. Grunwaldzka 33 ..........................tel. 32 61-81-503
Wydział SO paszporty – ul. Grunwaldzka 33  ..................................... tel. 32 61-81-527
Wydział SO meldunki – ul. Grunwaldzka 33 .......................................tel. 32 61-81-542
Wydział SO prawa jazdy – ul. Grunwaldzka 33 .................................. tel. 32 61-81-519
Wydział SO rejestracja pojazdów – ul. Grunwaldzka 33 ................... tel. 32 61-81-511
MOPS świadczenia rodzinne – ul. Północna 9b ................................. tel. 32 61-81-786
MOPS świadczenia alimentacyjne – ul. Północna 9b ........................tel. 32 61-81-940
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 .......................... tel. 32 61-81-777
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ............tel. 616-54-94, 618-80-04, 616-80-20
                                              616-80-52, 616-80-36, 616-80-68, 616-80-74, 616-80-90
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b .............................. tel. 618-19-00
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ................................................................. tel. 616-39-70
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ............................... tel. 615-56-38
Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9 ............................ tel. 616-32-32
Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 .......................................................... tel. 75-86-157
ZUS Jaworzno, ul. Grunwaldzka 524 ..................................... tel. 616-23-41, 616-37-24
Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9 ........... tel. 614-23-00, fax 614-23-10

I N F O R M A C J A  D L A  P O D R Ó Ż N Y C H
PKM Centrala ............................................................................................. tel. 753-55-00
PKM Rozkład jazdy (całodobowo) ........................................................... tel. 753-55-40
PKS (Chrzanów) ..........................................................................................tel. 623-24-58
PKP kasa biletowa ....................................................................tel. 71 07 131, 71 07 395

Z D R O W I E
Centrum Promocji Zdrowia, ul. Paderewskiego 43 ............tel. 752-24-64, 615-64-06
ELVITA JAWORZNO III CMT, ul. Promienna 51. ................................... .tel. 715-10- 96
ELVITA JAWORZNO III – GZLA , ul. Gwarków 1 ................ tel. 754-93-91, 754 93 92
Promocja Zdrowia, ul. H. Sawickiej 2 ....................................................... tel. 615-57-52
Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 .....................................................tel. 616-44-82
ZOZ, ul. Grunwaldzka 235 .........................................................................tel. 616-40-63

C E N T R A L E  Z A K Ł A D Ó W  P R A C Y
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51 ........................... tel. 615-50-71
91–plus Huta Szkła Szczakowa, ul. Kolejarzy 81 .....................................tel. 617-74-41
PCC Rail Szczakowa .................................................................tel. 758-47-11, 617-74-61
MPWiK, ul. Św. Wojciecha 34 .............................................. tel. 318-60-30, 318-60-64
Netia Informacja ..................................................................................tel. 0 801-801-913
PKM, ul. Krakowska 9 ............................................................................... tel. 753-55-00
Zakłady Chemiczne „Organika Azot” SA., ul. Szopena..........................tel. 616-44-42
Południowy Koncern Węglowy SA., ul. Grunwaldzka 37 ......................tel. 618-50-00
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ul. Galmany 1 ...................tel. 32 616 35 51

B A N K I
Bank Przemysłowo-Handlowy SA ,ul. Sądowa 5 ......................... tel. 752-04-36 do 39
Bank Spółdzielczy, ul. Stojałowskiego 10 ................................................ tel. 616-34-95
Bank Spółdzielczy, ul. Grunwaldzka 54 ................................................... tel. 616-39-99
Bank Śląski, ul. Narutowicza 1a ......................................................... tel. 0 801 222 222
Bank Zachodni WBK SA, ul. Farna 8 ........................................................ tel. 615-01-02
PEKAO SA, ul. Mickiewicza 15 ..................................................................tel. 616-67-27
PKO BP SA, ul. Grunwaldzka 55 ............................................tel. 618-21-06, 618-20-37

K A S Y 

SKOK „Jaworzno”, ul. Gwarków 2 ............................................................ tel. 618-13-00

M I E J S K I E  I N S T Y T U C J E
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rynek Główny 17 ............................... tel. 751-91-92
Biblioteka Pedagogiczna ............................................................................tel. 751-99-06
Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Pocztowa 5 ...............................................tel. 618-19-50
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 80 .......................tel. 616-44-91
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b ............ tel. 618-18-40
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 ............................... tel. 61-81-777
Miejskie Zakłady Drogowe, ul. Górnośląska 39 .......................................tel. 614-11-95

S P O Ł E C Z N E  I N S T Y T U C J E
Hospicjum, ul. Górniczej 30, 8.00 - 16.00............................................... tel. 616 -74-44 
Hospicjum 24h/dobę .......................................................................... tel. (601) 51-91-02
Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Grunwaldzka 35 wt 10-13, pt 10-12; ........751-73-28
Telefon zaufania dla rodziny pn-pt godz. 14.30 - 18.30 ..........................tel. 616-27-79
Poradnia życia rodzinnego os. Stałe wtorek 15.30-19.30 ................. tel. 509 97 33 18

A P T E K I 
Damian, ul. Mickiewicza 19, czynne od 7.00 do 22.00 ........................... tel. 616-32-42
Apteka Gnom pn-sob 7.00-20.00, nd 9.00-20.00 ul. Pocztowa 13  ............. tel. 616-61-36
Eskulap codziennie od 7.00 do 22.00 ul. Grunwaldzka 229b ...... tel. 616 61 17, 751 25 08
Apteka Blisko Ciebie całodobowo ul. Grunwaldzka 204 .................................tel. 616 88 88

S P O T K A N I A  A A
Os. Stałe (salka przy kościele): pn (przych.-Podłęże)-wt. 18.00, sob. 17.00, 
czw. 17.00 (o/Mimoza)
Ośrodek Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Pobytu Nietrzeźwych 
ul. Olszewskiego 28 - pt. od 17.00

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

Serwis informacyjny

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

26 marca
������	-������	���,
���� W południe 
nieznany spraw-
ca z przedpokoju 
otwartego mieszka-
nia w dzielnicy Gi-
gant, ukradł portfel 
z zawartością doku-
mentów osobistych 
oraz pieniędzy 
na szkodę 38-let-
niej kobiety. Postę-
powanie prowadzi 
Komenda Miejska 
Policji w Jaworznie.

������	��������,
�� W okresie mię-
dzy 14 lutego a 26 
marca nieznany 
sprawca poprzez 
zerwanie kłód-
ki dokonał włama-
nia po pomiesz-
czenia piwniczne-
go w bloku przy 
ul. Szymanowskie-
go, po czym ukradł 
elektronarzędzia: 
wiertarki, wkrętar-
ki, opalarki, młot 
pneumatyczny oraz 
komplet opon let-

nich. 50-letnia po-
szkodowana stra-
ty oszacowała 
na sumę 2.000 zło-
tych.

27 marca
���������������,
���� Po południu 
policjanci krymi-
nalni zatrzymali 
dwóch młodych ja-
worznian w wieku 
25 lat, którzy po-
przez wyłamanie 
drzwi dokonali wła-
mania do opusz-
czonego budynku 
jednorodzinnego 
w rejonie ul. Nad-
brzeżnej. Spraw-
cy z wnętrza ukra-
dli elementy wy-
posażenia domu. 
Część skradzionych 
przedmiotów od-
zyskano. Obecny 
na miejscu właści-
ciel posesji, 49-let-
ni mieszkaniec 
Sosnowca, straty 
oszacował na kwo-
tę 400 złotych. Po-
stępowanie prowa-

dzi KMP w Jaworz-
nie.

����2������	���,

�* Nad ranem 
na ul. Promiennej 
kierujący samo-
chodem osobowym 
marki Fiat Marea, 
54-letni jaworznia-
nin, podczas wy-
przedzania rowe-
rzysty i jednocze-
snym mijaniu się 
z autobusem po-
trącił jadącego ro-
werem 39-letnie-
go mężczyznę. Po-
szkodowany w wy-
niku zdarzenia do-
znał urazu nogi. 
Postępowanie pro-
wadzi jaworznicka 
policja.

28 marca
�	�$�����������,
����"���	 Wie-
czorem, na ulicy 
Grunwaldzkiej pa-
trol policji zatrzy-
mał do kontroli 
drogowej samo-
chód osobowy mar-

Składam serdeczne podziękowanie 
lekarzom, pielęgniarkom OIOM 

i oddziału ortopedii Szpitala 
Wielospecjalistycznego w Jaworznie 
za fachowa i specjalistyczną opiekę .

Marian Głąb

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
życzę Państwu wszystkiego najlepszego.

„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje” 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszej koleżanki 

Marzenki Kudzia 
Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego 
współczucia składają koleżanki i koledzy  

z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Marzeny Kudzi
Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim 

zmarłej koleżanki.  
Prezydent Jaworzna i pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Jaworznie

Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji 
w Jaworznie prowadzi poszukiwania za zaginionym 
w dniu 21 marca 2012 roku na terenie Jaworzna p:

ZIĘCINA Jerzy lat 54

ostatnio zamieszkały: Jaworzno  
Al. Piłsudskiego 23/72
Rysopis zaginionego: wiek z wy-
glądu ok. 55 lat, wzrost ok. 170 
cm, waga ok. 80 kg, średniej bu-
dowy ciała, włosy krótkie szpako-
wate, oczy piwne, twarz pociągła, 
czoło wysokie, uszy średnie lekko 
odstające, nos średni prosty z małym garbem, cera ja-
sna, posiada braki uzębienia.
Znaki szczególne: brak połowy palca serdecznego pra-
wej dłoni
Ubiór w chwili zaginięcia: kurtka sportowa ortalionowa 
koloru ciemnozielonego ze ściągaczami przy rękawach, 
sweter popielaty, spodnie garniturowe, w tzw. „kantkę” 
najprawdopodobniej grafitowe, buty czarne wiązane.
Zaginiony w dniu 21.03.2012 roku około godz. 9.00. wy-
szedł ze swojego mieszkania i do chwili obecnej nie po-
wrócił ani też nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną.
W przypadku uzyskania jakichkolwiek informacji na te-
mat miejsca pobytu zaginionego proszę o niezwłoczny 
kontakt z Zespołem Poszukiwań wydziału Kryminalnego 
KMP Jaworzno tel. (32) 618-33-84 lub oficerem dyżur-
nym KMP Jaworzno tel. 997 

ki Daewoo, któ-
rym w stanie nie-
trzeźwym kierował 
33-letni jaworznia-
nin. Badanie alko-
matem wskazało 
blisko 2 promile.

1 kwietnia
��������������,
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Kilka minut po 7.00, 
na ul. Krakowskiej 
drogówka zatrzyma-
ła 22-letniego miesz-
kańca Czeladzi, któ-
ry kierując samo-
chodem osobowym 
marki Seat Ibiza 
znajdował się w sta-
nie po użyciu alko-
holu (0,21 promila).
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Miasto Jaworzno Relacja z sesji i nie tylko

Wspominając moją bab-
c ię ,  przypominam 
sobie  jak  mówi ła , 

że są to najważniejsze święta 
w całym roku liturgicznym. Ob-
chodzimy wtedy pamiątkę Zmar-
twychwstania Chrystusa.

Dziadkowie i rodzice przekaza-
li jej zwyczaje i obrzędy, ona, wy-
chowując dzieci i wnuki, zaszcze-
piała im dawne tradycje wielka-
nocne. Przed świętami bardzo 
ważne są porządki przedświątecz-
ne, co roku na tę okoliczność bio-
rę urlop w pracy. W domu, sprzą-
tając, mówię, że wymiatam zimę 
a witam wiosnę. W Niedzielę Pal-
mową idę z rodziną do kościoła po-
święcić palemkę, którą robi moja 
mama z gałązek wierzbowych, 
bukszpanu, ozdabia ją kwiatkami 
i ziołami.

Mama mówi: „Palma poświęco-
na w kościele zapewnia w domu 
szczęście na cały rok i chroni dom 
przed chorobami”. Rano w sobo-
tę wielkanocną idę do kościoła 
ze święconką. Symbolika świąt 
wielkanocnych nawiązuje do naj-
większych tajemnic ludzkości, 
stąd cud Zmartwychwstania. Poza 
jajkiem oznaczającym nowe życie 
ze świętami Wielkanocnymi zwią-
zane są także symbole baranka, 
zajączka, kurczaka, palmy i oczy-
wiście wody.

W Wielką Niedzielę po rezu-
rekcji spotyka się cała rodzina 
przy śniadaniu wielkanocnym. 
W centralnym punkcie stołu stoi 
baranek przygotowywany z cia-
sta i olbrzymi koszyk z pisanka-
mi, kiełbasa swojska, pieczone 
mięsa: karczek i kotlet ze śliwką 

oraz gotowana w specjalnej zale-
wie szynka, chrzan i dużo sosów. 
Rodzina lubi domowe wypieki, 
dlatego dużo piekę a są to: ma-
zurek z orzechami, sernik, mako-
wiec, babka drożdżowa lukrowa-
na, rogaliki z marmoladą. Siada-
my wszyscy przy stole, dzielimy 
się jajkiem i zaczynamy wielka-
nocne świętowanie. Po zakończe-
niu śniadania rodzinne szukanie 
zajączka, czyli małej niespodzian-
ki dla każdego.

W lany poniedziałek, śmigus-
dyngus, domownicy kropią się 
perfumami, czasami wodą, jest 
przy tym dużo śmiechu a nieraz 
i sprzątania.

Święta wielkanocne to czas 
wspólnych rodzinnych spotkań, 
które upływają w miłej, serdecz-
nej, radosnej atmosferze.

Z okazji zbliżających się świąt 
wielkanocnych wszystkim czytel-
nikom przesyłam garść refleksji 
związanych z tym pełnym zadu-
my, ale jakże radosnym czasem.

Z pozdrowieniem radna Renata 
Chmielewska

Radna Renata Chmielewska

Jak spędzam święta?

• Uchwała w sprawie przyznania dyplomu honorowe-
go „Za zasługi dla miasta Jaworzna” Januszowi Guji.

• Sprawozdania roczne z wykonania planów finanso-
wych samorządowych instytucji kultury za 2011 r.

• Sprawozdanie z działalności jednostek organiza-
cyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2011 r.

• Sprawozdanie z realizacji programów Strategii Roz-
wiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie.

• Sprawozdania roczne z wykonania planów finanso-
wych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Jaworznie za 2011 r.

• Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy najmu pomieszczeń szpitala, w związku 
z wykonywaniem prac porządkowo-czystościowych.

• Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie pomieszczenia szpitala dla grupowej stacji 
wymienników ciepła.

• Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie pomieszczenia hydroforni w szpitalu.

• Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pra-
cy aptek ogólnodostępnych działających na tere-
nie miasta.

• Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
• Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Progno-

zie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2012-2024.
• Uchwała w sprawie szczegółowych warunków umo-

rzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, od-
roczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej.

• Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych.

• Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 w Jaworznie przy ul. Matejki 3.

• Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 2 w Jaworznie przy ul. Chropa-
czówka 101.

• Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicz-
nych sześcioletnich szkół podstawowych oraz gra-
nic ich obwodów.

• Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego pn.: „Szyb Grzegorz – Byczyna”.

• Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu górniczego „Byczyna” w Jaworznie.

• Uchwała o złożeniu skargi na rozstrzygnięcie wo-
jewody w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Dąbrowa Narodowa”.

• Uchwała o złożeniu skargi na rozstrzygnięcie wo-
jewody w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Pszczelnik”.

• Uchwała w sprawie wysokości środków PFRON 
na rehabilitację dla osób niepełnosprawnych.

• Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Jaworzna 
w 2012 roku”.

• Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią-
cych własność miasta w prawo własności.

• Uchwała w sprawie określenia przystanków ko-
munikacyjnych oraz warunków i zasad korzy-
stania z nich.

• Uchwała w sprawie powołania Zespołu opiniują-
cego kandydatów na ławników w wyborach uzu-
pełniających do Sądu Okręgowego w Katowicach 
na kadencję 2012 – 2015.

• Ustalenie składu komisji stałych RM i zakresu ich 
działania.

• Informacja prezydenta o międzysesyjnej działal-
ności.

• Interpelacje i wnioski radnych.
• Wnioski mieszkańców.

Porządek obrad na sesji RM w dniu 29 marca br.

Dyplom honorowy dla Guji
Ale zanim mieszkańcy doczeka-

li się kontrowersyjnych punktów, 
obrady rozpoczęto od miłego ge-
stu wobec Janusza Guji. Radni jed-
nogłośnie uchwalili przyznanie mu 
honorowego dyplomu „Za zasługi 
dla miasta Jaworzna”.

Janusz Guja był inicjatorem po-
wstania na Dąbrowie Narodowej 
społecznego komitetu gazyfikacji, 
dzięki czemu podłączono ponad 
800 budynków do sieci gazowej. 
Był również jednym z inicjatorów 
podłączenia ciepłociągu do bloków 
na Łubowcu. Działał w strukturach 
gminy jako radny przez 12 lat a w la-
tach 1998 – 2002 był wiceprezyden-
tem miasta. Trudno jest zatem nie 
dostrzec jego aktywności na rzecz 
społeczności lokalnej. A zapomi-
nając potknięcia, przyłączamy się 
do życzeń i gratulacji.

Debata, której nie było
Radni bez przeszkód zmierzali 

do punktu 15. (związanego z prze-
nosinami przedszkoli i szkoły), 
lecz żal serce ściska, że pominę-
li milczeniem sprawozdanie rocz-
ne szpitala za rok 2011. Czytając 
je bezkrytycznie, można uznać dy-
rektora Kurka za cudotwórcę. Bo-
wiem zaplanowaną stratę na kwotę 
5 mln złotych zmniejszył do 3 mi-
lionów. Prawdopodobnie to uspo-
koiło radnych i nawet się nie za-
jąknęli w tym punkcie.

Jesteśmy dalecy od krytyko-
wania Kurka, lecz debata, nawet 
w przypadku pomniejszenia przez 
niego straty, dałaby nam dużo 
do myślenia na temat kondycji służ-
by zdrowia w aspekcie funkcjono-
wania szpitali w Polsce.

Wystarczyło bowiem popa-
trzeć na kolejną stronę sprawoz-
dania (zaraz po tabelkach), gdzie 
jak wół stoi, że największą pozy-
cję w kosztach szpitala stanowią 
wynagrodzenia – 51,3 proc. A kto 
był dociekliwy, mógł sobie doli-
czyć ustawowe obciążenia tych wy-
nagrodzeń m.in. na ZUS i skon-
statować, że wynagrodzenia wraz  
z ZUS-em stanowią 61 proc. kosz-
tów. Jeżeli dodamy podatki, amor-
tyzację i koszty, które z procesem 
leczenia nie mają merytorycznego 
związku, to na sam proces material-
nego leczenia (w tym ogrzewania, 
sprzątanie i remonty) zostaje jakieś 
15 mln złotych. Stanowi to około 30 
procent wszystkich kosztów. Kiedy 
– być może – pielęgniarki w jaworz-
nickim szpitalu zażądają podwyżek 
(wzorem koleżanek z Konina czy Ło-
dzi), udział wydatków na materialny 
proces leczenia będzie malał.

Może przesadzam, ale boję się, 
że przy takich trendach, kiedy bę-
dziemy mieli dobrze opłaconą ka-
drę medyczną, pieniędzy starczy 
tylko na miłe przywitanie pacjentów 
przez szpitalny personel, np. „dzień 
dobry pacjencie” i szybką słowną 
„psychoterapię” w brzmieniu: bądź 
zdrów pacjencie, bądź zdrów! A po-
tem: następny proszę!

Żenada
Kiedy przystąpiono wreszcie 

do uchwał związanych z przenosi-
nami przedszkoli (nr 6 i nr 22) oraz 
szkoły (SP 6), na sali temperatu-
ra podskoczyła. Czemu? – zapytał-
by postronny obserwator. Przecież 
konsultacje w tych kwestiach trwa-
ły już od dłuższego czasu. Urząd 
w osobie wiceprezydenta Kaczmar-
ka wielokrotnie sygnalizował, że sta-
nowiska z rodzicami przedszkola-
ków i uczniów podstawówki zostały 
w pełni uzgodnione. Uchwały zatem 
miały być tylko formalnością.

Niestety. Dla Kaczmarka oczy-
wiście. Okazało się bowiem, że ro-
dzice przedszkolaków z Długoszyna 
(z przedszkola nr 6) zdecydowanie 
sprzeciwili się przenosinom tej pla-
cówki do Gimnazjum nr 6, które jest 
w ich dzielnicy. Zebrali 1500 podpi-
sów pod swoim wnioskiem, żąda-
jąc od radnych odrzucenia uchwały 
o przeniesieniu. Padały argumenty 
związane z bezpieczeństwem ma-
luchów, argumenty gospodarcze 
i prawne. Według tych ostatnich nie 
wolno „miksować” w jednym obiek-
cie gimnazjalistów i przedszkolaków.

– Projekt uchwały jest bublem 
– podsumował Lehnort i wszech-
stronnie argumentował przeciw-
ko koncepcji połączenia tych in-
stytucji. Dał przykład połączenia 
szkół ponadgimnazjalnych ZSP nr 
1 i ZSP nr 3, co miało przynieść ko-
rzyści. Wszak budynek szkoły ZSP 
nr 1 przy Szopena miał być sprze-
dany, a do dzisiaj nie znalazł kup-
ca i obciąża budżet gminy z tytułu 
jego utrzymania. – Gdzie są ocze-
kiwane korzyści? – pytał. Również 
radni z Długoszyna – Nieużyła i Pię-
tak – apelowali o odrzucenie uchwa-
ły. Niestety bezskutecznie.

Żenujące wystąpienia mieli rad-
na Zuber i radny Chrapek. Żenujące 
w kontekście ich hurraoptymistycz-
nego posunięcia w 2010 roku, kie-
dy to bronili jak niepodległości wy-
dzielenia z MCKiS-u dwóch orkiestr. 
A co za tym poszło, zrobili prezent 
członkom tych instytucji w kwocie 
pół miliona złotych. Kiedy ostrze-
gano, że zrobienie trzech instytu-
cji z jednej spowoduje nadmierne 
wydatki gminy, radna Zuber i rad-
ny Chrapek „udawali głuchych”. 
A gdzie był radny Dzierwa, który 
na ostatniej sesji szermował wyra-
żeniami typu „dyscyplina finansów”?

Można powiedzieć, że na ostat-
niej sesji ta trójka głosiła hasło: łą-
czyć, by zaoszczędzić. A gdzie byli 
wtedy, jak rozłączano Archetti i eM-
Band z MCKiS-em? – można by ich 
teraz zapytać. Czemu wtedy nie mó-
wili o oszczędnościach i dyscyplinie 
finansów publicznych?

Kompromitacja?
Jakby tej żenady było mało, 

w trakcie dalszej dyskusji okazało 
się, że również rodzice uczniów SP 
nr 6 sprzeciwiają się przeniesieniu 
ich dzieci do Gimnazjum nr 3.

Głos zabrał wówczas wiceprezy-
dent Kaczmarek, który w swej na-

iwności usiłował wmówić zebra-
nym, że zarówno z rodzicami 
przedszkolaków, jak i uczniów 
SP 6 zawarł pełne porozumienie, 
a oni teraz – nie wiedzieć czemu 
– wykonali woltę, łamiąc wcze-
śniejsze ustalenia.

Niestety, nie miał żadnych do-
wodów na zawarcie rzekomego 
porozumienia. Kaczmarek popi-
sał się zatem daleko idącą niefra-
sobliwością, negocjując bez sto-
sownych procedur dokumento-
wania przebiegu negocjacji oraz 
dokumentowania ich rezultatów.

Z przeniesieniem przedszko-
la nr 22 do SP nr 1 poszło naj-
łatwiej, lecz również przy bier-
nym sprzeciwie rodziców przed-
szkolaków.

Z górki
Po burzliwej debacie zwią-

zanej z przenosinami uczniów 
i przedszkolaków dalsza deba-
ta pomiędzy radnymi wyraź-
nie przyspieszyła i, choć trwała 
jeszcze 100 minut, sukcesywnie 
zmierzała ku końcowi.

A już przy samym końcu pi-
szący te słowa dziennikarz wystą-
pił – jako mieszkaniec Jaworzna 
– ze swoimi trzema wnioskami.

Pierwszy wniosek dotyczył za-
proszenia przez radnych na naj-
bliższą sesję komendanta woje-
wódzkiego policji generała Da-
riusza Działo, aby ten przedsta-
wił swoją nowatorską koncepcję 
poprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców Jaworzna poprzez likwi-
dację posterunków na Podłę-
żu, Osiedlu Stałym i w Szczako-
wej. Odnoszę bowiem wrażenie, 
że przez to działanie poczucie 
bezpieczeństwa wśród mieszkań-
ców ulegnie raczej pogorszeniu, 
choć może się mylę.

Drugi wniosek dotyczył wypeł-
nienia obietnicy radnych, którzy 
wygłosili ją we wrześniu ub. roku, 
że podejmą debatę nad ustano-
wieniem ochrony prawnej kom-
pleksu leśnego Uroczysko Kola-
wica, który otula rezerwat Doliny 
Żabnika. Obiecywali, że uczynią 
to po wykonaniu pełnej walory-
zacji zasobów przyrodniczych Ja-
worzna. Waloryzacja zakończyła 
się prawie cztery miesiące temu 
– w grudniu ub. roku.

Mieszkaniec Jaworzna (niżej 
podpisany) złożył również trze-
ci wniosek, prosząc radnych, aby 
wzorem innych miast w ramach 
walki o niezależne media w Pol-
sce podjęli uchwałę o poparciu 
w sprawie udzielenia koncesji te-
lewizji TRWAM na multipleksie.

Już na sam koniec obrad pre-
zydent udzielił radnym informa-
cji na temat przebiegu postępo-
wania w sprawie budowy kopalń 
na złożu Jan Kanty, o czym pisze-
my na stronie 3.

Józef Matysik

obok pełny porządek obrad

29 marca br. odbyła się kolejna sesja RM. Początkowo zaplanowano 27 punktów 
w porządku obrad, lecz jeszcze przed rozpoczęciem debaty powiększono 
go o kolejne cztery. Obecni na sesji mieszkańcy przewidywali trudną debatę 
wokół trzech punktów związanych z przeniesieniem siedziby przedszkola 
nr 6 do Gimnazjum nr 6, Przedszkola nr 22 do SP 1 oraz przeniesienia SP 6 
do budynku Gimnazjum nr 3.

Dali prztyczka rodzicom

obok pełny porządek obrad
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BEZPŁATNE PORADY PRAWNE ADWOKATA

Adwokat Maciej Zwierzycki 
odpowiada na pytania czytelników

adwokat Maciej Zwierzycki

Moja żona niespodziewa-
nie wyprowadziła się 
ze wspólnego miesz-

kania na początku tego roku. 
Do chwili wyprowadzki nasze 
małżeństwo było normalne i bez-
konfliktowe. Później dowiedzia-
łem się od niej, że mnie już 
nie darzy uczuciem. Następnie 
w rozmowie telefonicznej przy-
znała, iż na wakacjach na Do-
minikanie poznała mężczyznę  
(3 miesiące wcześniej), u którego 
teraz mieszka. Kiedy mogę naj-
wcześniej złożyć pozew o roz-
wód?

Rozwód będzie orzeczony tyl-
ko w przypadku, jeśli między mał-
żonkami nastąpił zupełny i trwały 
rozkład pożycia. Nawet gdy stro-
ny decydują się na rozwód bez 
orzekania o winie (choć tu wina 
małżonki była ewidentna), sąd 
ma obowiązek ocenić rozkład 

z punktu widzenia zupełności 
i trwałości rozbicia pożycia. Roz-
kład jest zupełny, gdy nie istnieje 
między małżonkami więź ducho-
wa, fizyczna ani gospodarcza. Gdy 
jednak przy zupełnym braku wię-
zi duchowej i fizycznej pozostały 
pewne elementy więzi gospodar-
czej, rozkład pożycia może być 
mimo to uznany za zupełny, jeśli 
utrzymanie elementów więzi go-
spodarczej (np. wspólnego miesz-
kania) wywołane zostało szczegól-
nymi okolicznościami. Natomiast 
nawet sporadyczne tylko stosunki 
fizyczne między małżonkami z re-
guły będą wskazywać, że rozkład 
pożycia nie jest jeszcze zupeł-
ny. Do uznania, że rozkład poży-
cia jest trwały, nie jest konieczne 
stwierdzenie, że powrót małżon-
ków do pożycia jest bezwzględ-
nie wyłączony. Wystarczy oparta 
na doświadczeniu życiowym oce-

na, że w okolicznościach sprawy 
powrót małżonków do wspólnego 
pożycia nie nastąpi. Należy przy 
tym mieć na uwadze indywidual-
ne cechy charakteru małżonków. 
Pamiętać należy, iż wyprowadzka 
Pana żony miała miejsce zaled-
wie dwa miesiące temu. Zatem 
w tym momencie ryzykowne jest 
składanie pozwu o rozwód, bo-
wiem sąd może uznać, iż ustanie 
więzi małżeńskich jest „za świe-
że”, a zatem nie posiada koniecz-
nej cechy trwałości – co w kon-
sekwencji będzie skutkowało od-
daleniem powództwa. Należy pa-
miętać, iż zupełność i trwałość 
muszą występować łącznie, po-
nieważ zupełność rozkładu nie 
zawsze musi się wiązać z jego 
trwałością.

Aktualności

Moje święta co roku 
upływają w rodzinnej 
spokojnej atmosferze, 

w domu pachnącym baziami 
i święconką.

Przed świętami obowiązkowo 
gruntowne porządki całego domu, 
syn pomaga, więc nie wszystko jest 
na mojej głowie. Co roku też wy-
syłam kartki świąteczne i składam 
życzenia osobiście, staram się nie 
wysyłać sms-ów, choć ta forma jest 
dużo łatwiejsza i szybsza. Po po-
rządkach przygotowuję jajka, na-
kładam gumki na skorupki i gotuję 
na twardo w skórkach cebuli, sko-
rupka zmienia kolor na piękną opa-
leniznę ze wzorkami z gumek.

Kolejna tradycja to baranek 
wielkanocny pieczony przez ku-
zynkę, który dodaję do koszyczka 
ze święconką. Mój szwagier przy-
gotowuje mięsa już 2 tygodnie 
przed świętami. Pekluje a później 
wędzi w domowej wędzarni, robi 
różne kiełbasy i jak to jest z ba-
rankiem od Niego również dostaję 
wspaniałe, pyszne wyroby, których 
część znajdzie się w koszyczku.

Sobotni poranek upływa na przy-
gotowywaniu koszyczka do poświę-
cenia. Poświęcenie odbywa się 
w pobliskiej kapliczce i nie trzeba 
ze święconka jechać do Kościoła 
w Byczynie. Pod kapliczką w wyzna-
czonej godzinie spotykają się wszy-
scy mieszkańcy Cezarówki Dolnej 
ze swoimi koszyczkami.

Po poświęceniu pokarmów tra-
dycja kolejna jest taka, że idę do ku-
zynki, która podarowała baranka 
na kawę. Później czas spędzam, od-
poczywając lub jak mam siłę, to spa-
cer do pobliskiego lasu. Niedzielny 
poranek i śniadanie wielkanocne 
odbywa się z poświęconych sobot-
nich pokarmów. Skorupki ze świę-

conki kruszymy na drobniejsze ka-
wałki i rozsypujemy dokoła domu. 
Tę tradycję kontynuuję po mojej 
mamie, to obsypywanie ma chronić 
dom przed różnymi „nieproszonymi 
gośćmi naszej fauny miejscowej”.

Niedzielny obiad wielkanoc-
ny na stole przystrojonym zielenią 
i żółcią spędzamy z moją siostrą i jej 
rodziną. Po obiedzie ciasto i kawa 
i długie rozmowy jak to siostry.

Poniedziałkowy „mokry” pora-
nek co roku wygląda trochę inaczej 
w zależności, kto się pierwszy obu-
dzi, to druga osoba jest tradycyjnie 
mokra, w ten dzień, o ile oczywiście 
pogoda na to pozwala, po drodze 
biegają dzieci z butelkami i wiadra-
mi wypełnionymi wodą. Wtorek za-
zwyczaj obfituję większa ilością osób 
chorych po poniedziałkowych zaba-
wach, które odwiedzają mnie w przy-
chodni. Święta święta i po świętach. 
Starałam się choć trochę przedstawić 
jak wyglądają moje święta.

Z okazji świąt składam wszyst-
kim mieszkańcom Jaworzna naj-
serdeczniejsze życzenia, niech 
upłyną w spokoju i miłości 
a przede wszystkim zdrowiu.

Radna Rady Miejskiej Anna Lichota

Jak spędzam święta?

Anna Lichota

Chciałbym napisać 
to opowiadanie 
w słonecznych 
barwach. Właśnie 
w takich kolorach 
widzę swój dom, 
rodzinę, moich 
najbliższych. Nawet 
moje psy są w odcieniu 
ciepłego beżu z całym 
bagażem wszystkich 
ras świata.

We wszystkich moich wspo-
mnieniach z czasów dzieciń-
stwa pojawiają się twarze mo-
ich bliskich. Z przedszkolnych 
lat pamiętam uczucie pewności, 
że uśmiechnięta twarz mamy 
pojawi się w drzwiach. Podczas 
wyczynowych zabaw z kolega-
mi zawsze mogłem liczyć na pla-
ster na zranione kolano i zranio-
ną dumę. Rodzice i dziadkowie 
zawsze byli w pobliżu. Otrzyma-
ne od nich piękne, kolorowe za-
bawki przechowuję do dzisiaj. 
Z uśmiechem wspominam we-
sołą naukę gry w szachy z dzia-
dziem i pierwsze próby jazdy 
na rowerze. Pamiętam, jak po-
dwórko często zamieniało się 
w boisko do piłki nożnej, na któ-
rym z dziadziem byliśmy piłka-
rzami światowej klasy.

Jednak czasy błogiego dzie-
ciństwa bezpowrotnie minę-
ły. Rozpoczął się czas szkoły. 

Wówczas również mogłem li-
czyć na „ochronny parasol” mo-
ich bliskich. Pomimo że czasami 
słoneczne barwy zmieniały kolor 
na czarny, nie popadałem w roz-
pacz. Wystarczała krótka roz-
mowa z rodzicami, dobra rada, 
czasami tylko, tak zwane, wyga-
danie się. I tak jest do dzisiaj. 
Jestem pewien, że każdy pro-
blem można omówić, przemy-
śleć, przegadać. Czasami wra-
cam ze szkoły zły, zmęczony, nie 
chcę rozmawiać. Jednak rodzice 
nauczyli mnie, że każdy kryzys 
da się przejść lub ominąć. Wy-
starczy tylko dobra wola i chęć 
dialogu.

Pamiętam pewne zdarzenie. 
Chodziłem wówczas do szkoły 
podstawowej. Ogłoszono zapi-
sy chętnych na zawody pływac-
kie. Zgłosiłem się jako jeden 
z pierwszych. Zawsze chętnie 
chodziłem na pływalnie, uczy-

Publikujemy kolejną pracę w konkursie pn. „Rodzina lekarstwem 
na kryzys”, zorganizowanym przez Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej. Dziś praca gimnazjalisty, który w swej kategorii 
zdobył pierwsze miejsce.

Rodzina lekarstwem na kryzys

W bibliotece w Jeleniu 
wystawa kolorowanych 
jajek. Są kraszanki, te 

najłatwiej zrobić, oraz pisanki 
z ludowymi motywami, wymaga-
jące żmudnej pracy. Najbardziej 
podobają się ozdobione haftem 
oklejanki.

Są także wykonane z pomo-
cą szydełka baranki, kwoki i za-
jączki. Autorką barwnych ozdób 
na wielkanocne stoły jest pani 
Kazimiera Krzyżaniak, emeryto-
wana nauczycielka ze szkoły nr 
22 w Jeleniu.

 em

Śliczności  
na Wielki Tydzień

łem się pływać różnymi styla-
mi i byłem pewny swoich umie-
jętności i szybkości. Tuż przed 
zawodami dopadło mnie prze-
ziębienie. Byłem w złej formie. 
Właściwie w ogóle jej nie mia-
łem. Jednak tak bardzo chciałem 
wygrać, że nie umiałem ocenić 
sytuacji. Stanąłem do zawodów 
i stało się to, co mogłem, a nie 
chciałem przewidzieć. Zająłem 
jedno z przedostatnich miejsc. 
Byłem zły na wszystkich. Mia-
łem żal do całego świata. Nie 
chciałem z nikim rozmawiać. 
Pobiegłem wściekły do domu. 
Rodzice od razu zauważyli, 
że coś się stało. Mama poprosi-
ła mnie o chwilę rozmowy. Pa-
miętam jedno z jej zdań: „zwy-
ciężyć to nie wszystko, trze-
ba też umieć przegrywać”. Ta-
kie właśnie zdania i „pomocna 
dłoń” moich rodziców i bliskich 
pozwalają mi podejmować wła-
ściwe decyzje oraz panować 
nad złością i zawiścią. Pomaga-
ją również godzić się z porażką 
i podejmować nowe wyzwania.

Jestem nastolatkiem, któ-
ry opowiada o przeszłości, ży-
jąc dniem dzisiejszym. Rodzice 
nauczyli mnie dostrzegać świat 
w pastelowych barwach. Czasa-
mi więcej w nich słońca i poma-
rańczy, a czasami szarych kro-
pli deszczu. Jednak cały czas, 
są to jasne barwy, które zaże-
gnają każdy kryzys.

Marcin Głąb, Gimnazjum nr 6, kl. I
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Zakłady usługowe

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

firm i ogrodów przydomowych
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ CATERPILLAR

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

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

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

Jednorazowo wywozimy do 12 m3.
Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

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.

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

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

Usługi remontowo – budowlane 
remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,  

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

www.strus-bud.pl

Tłumiki, katalizatory, 
strumienice, złącza elastyczne, sportowe, 

układy wydechowe. 
Balin, ul. Zaułek 11 

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

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

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

SERWIS OPON 
Pompowanie kół azotem

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

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

AUTOHOLOWANIE 

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

Autokonserwacja 
Promocja

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

GAZ W BUTLACH
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

MEBLE KUCHENNE

Jaworzno Rzemieślnicza 15A, tel. 32 753 05 33

SZAFY ZABUDOWY DRZWI PRZESUWNE

Rzemieślnicza 15A, tel. 32 753 05 33

Zakład elektroniczny 
ul. Mały Rynek 1

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

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

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

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

Tel. 32 615 16 54, 0 501 988 116

ALARMOWE SYSTEMY 
– ANTENY RTV, SAT

domofony, wideodomofony, tv obserwacyjna 
montaż, naprawa.

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

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

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

SCHODY BALUSTRADY PARKIETY
produkcja – sprzedaż – montaż

Zadzwoń 606 555 416 

Profesjonalne wykończenia wnętrz MAL-BUD 
Malowanie, gładź, remonty łazienek, sufity podwieszane, 

panele. Adaptacje poddaszy itp. Wykształcenie budowlane 
umożliwia nam realizację zleceń zgodnie ze sztuką 

budowlaną. Tel. 600 660 208; 660 320 621

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, RĘKODZIEŁO ORIENTALNE

FACHBUD J-no ul. Grunwaldzka 82 (przystanek centrum), 
tel. 32 616 47 00, 601 435 839      12 LAT TRADYCJI

NAGROBKI – największy wybór
Ponad 100 nagrobków na ekspozycji

Różnorodność wzorów i kolorów granitu
Zakład Kamieniarski ul. Czwartaków 2

przy cmentarzu na Łubowcu tel./ fax 32 752 96 77

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

BRILLIANT
Firany z całego świata. 
Duże promocje. Okazje.

ul. Wygoda 111 (box B14; B15) 
Jeleń
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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 

Ośrodek nauki jazdy 
„KLAKSON”
Zaprasza na kursy prawa jazdy 

02.04, 16.04.2012 r.

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

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

www.klaksonjaworzno.prawojazdy.com.pl

BIURO RACHUNKOWE 
Agnieszka Filar

• Rozliczenia podatkowe
• Rozliczenia ZUS 
• Sprawy kadrowe i płace

Tel. 32/ 753 03 66
660 468 441

Jaworzno 
ul. Roździeńskiego 84h 

(osiedle Sobieski)

BIURO RACHUNKOWE 
Paulina Jaromin

• Chcesz zmniejszyć wydatki 
na księgowość?

• Nad PIT-ami tracisz głowę? 
• Odzyskaj swój VAT  

z budowlanki!

Nie czekaj!
Tel. 502-609-424 

jarominp@gmail.com
Jaworzno, ul. Świstackiego 8

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

od 4 kwietnia 2012 r. do 25 kwietnia 2012 r., na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 będzie wywieszony 
wykaz nieruchomości obejmujący zabudowaną działkę nr 198 o pow. 16.930 
m² w obr. geod. 268 m. Jaworzna, stanowiącą własność Gminy Miasta 
Jaworzna, położoną przy ul. Fryderyka Chopina 40, wyznaczoną do zbycia 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

w dniach od 04.04.2012 do 25.04.2012 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, oraz na stronie internetowej 
w Biuletynie Informacji Publicznej będzie wywieszony wykaz nierucho-
mości stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę.
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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
Światowy Dzień Zdrowia obchodzimy 7 kwietnia

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

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

Zaproszenie 
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad dr. Marka Niechwieja 
do siedziby redakcji „Co Tydzień” przy ul. św. Barbary 7 w każdą środę 

w godz. 14.30 – 16.30. Z konsultacji może skorzystać każdy, 
kto zapisze się wcześniej, dzwoniąc pod numer telefonu 32 751-91-30.

BLIŻEJ PRAWA Przylaszczka pod śniegiem

Piętna śmierci

Przylaszczka pod śniegiem

Nieletni zabójcy (cz. 2)

Feralnego dnia 
wszyscy spotkali się 
na libacji alkoholowej. 
Ponieważ zachowywali 
się zbyt głośno, 
sąsiedzi wezwali 
policję. Ta przyjechała 
z interwencją, pouczyła 
imprezowiczów, nie 
było jednak powodu, 
aby zabrać ich 
na komendę. Później 
zabawa trwała też 
w drugim mieszkaniu. 
Co działo się dalej, 
dokładnie nie wiadomo.

Policja ustaliła, że bezpośred-
nimi sprawcami zabójstwa były 
trzy osoby: 16-letnia Natalia K., 
18-letnia Ewelina O. oraz 18-let-
ni Jarosław B. To on zadał ofie-
rze śmiertelne ciosy nożem. Po-
zostali wiedzieli o morderstwie, 
jednak nie brali w nim czynne-
go udziału. Artur G., Artur O. 
i 14-letnia Justyna byli w pobli-
żu. Zrabowane pieniądze podzie-

lono między wszystkich, więc i ci 
ostatni dostali swoją „dolę”.

Nastoletni mordercy pocho-
dzą ze środowisk patologicz-
nych. Już wcześniej byli na ba-
kier z prawem. – Ci ludzie są do-
brze znani policji. Notowaliśmy 
ich już wielokrotnie – poinfor-
mował rzecznik prasowy policji. 
Nastolatki bardzo często ucieka-
ły z domu. Policja zatrzymywała 
ich często.

Ewelina przez pewien czas 
przebywała w pogotowiu opie-
kuńczym. Tam się również uczy-
ła. Później została przeniesiona 
do Szkoły Podstawowej Spe-
cjalnej. – Ewelina trafiła do nas 
w tym roku, pod koniec pierw-
szego semestru. Nie sprawiała 
większych kłopotów wychowaw-
czych. Na poziomie naszej szko-
ły była dobrą uczennicą. Nieste-
ty, często wagarowała – mówił 
pedagog szkolny.

Dziewczyna i jej przyrodnia 
siostra, Justyna, nie mają lek-
kiego życia. Rodzice nie stro-
nią od alkoholu, na porządku 
dziennym są również awantu-
ry. Z tego też powodu rodzicom 
ograniczono prawa rodziciel-

skie. Ewelina ma małą córecz-
kę, ale nie znajduje zbyt wiele 
czasu, żeby się nią zajmować. 
Rodziną zastępczą dla małej 
jest babcia, bo Ewelina często 
jest „na gigancie” albo zaba-
wia się w podejrzanym towa-
rzystwie. Utrzymuje się z renty 
po zmarłym ojcu. Do szkoły za-
gląda rzadko. 14-letnia Justyna, 
najmłodsza uczestniczka zdarze-
nia, uczęszcza do gimnazjum. 
Zarówno ona, jak i jej starsza 
siostra są pod stałym nadzorem 
kuratora.

Pozostałe osoby nigdzie się 
nie uczą ani nie pracują. Nie 
wiadomo nawet, czy skończyły 
podstawówkę.

Policja zabezpieczyła narzę-
dzie zbrodni (nóż kuchenny) 
oraz skradzione z mieszkania 
ofiary rzeczy. Miejsce ich ukry-
cia wskazali zabójcy.

Sprawą dwóch niepełnolet-
nich dziewczyn ma się zająć sąd 
dla nieletnich. Jeśli wyrazi zgo-
dę, 16-letnia Natalia K. będzie 
odpowiadać za zabójstwo jak jej 
dorośli koledzy. Najmłodsza od-
powie za paserstwo.

Pitawal

Znalazłam się w pilnej 
potrzebie.  Zmuszona 
jestem zaciągnąć kre-

dyt, jednakże mam już liczne 
obciążenia, w tym, z tytułu 
alimentacyjnego. Obawiam 
się, że żadna instytucja nie 
udzieli mi kredytu, ponieważ 
moja zdolność do zaciągania 
zobowiązań finansowych już 
dawno jest „pod kreską”. Lecz 
życie bynajmniej mnie nie 
oszczędza. Jak poprawić swoją 
zdolność kredytową?

W zakresie Pani zdolności 
do zaciągnięcia kolejnych kre-
dytów wypowie się instytucja, 
która może podpisać z Panią 
kolejną umowę kredytową. Ak-
tualnie banki mają obowiązek 
sumiennie weryfikować stan fi-
nansowy, majątkowy i zarobko-
wy swoich potencjalnych klien-
tów (nadzór nad tym powinna 
sprawować Komisja Nadzoru 
Finansowego [Bankowego]). 
Być może warto na początku 
spłacić dotychczasowe kredy-
ty, oddać karty, zadbać o histo-
rię w Biurze Informacji Kredy-
towej i wykazać stabilność do-
chodów.Sposobem na poradze-
nie sobie z licznymi zobowią-
zaniami finansowymi może być 
również ich konsolidacja. Jeśli 

nie ma Pani etatu – zabezpie-
czeniem może być także miesz-
kanie. Rozpatrując wniosek 
o kredyt, bank i tak sprawdza 
zdolność kredytową potencjal-
nego klienta. Na jej podstawie 
jest w stanie ocenić, jak wyso-
ką comiesięczną ratę udźwi-
gnie kredytobiorca. W dużym 
uproszczeniu można przyjąć, 
że w tym celu kredytodaw-
ca porównuje dochody klien-
ta z jego stałymi miesięcznymi 
wydatkami. Przy czym wydatki, 
to nie tylko raty innych kredy-
tów, ale również koszty utrzy-
mania rodziny, mieszkania czy 
samochodu. Obok dochodów 
istotny wpływ na zdolność kre-
dytową klienta ma jego histo-
ria kredytowa, wiek, forma za-
trudnienia czy wielkość miasta, 
w którym mieszka. Na niektó-
re z tych parametrów nie mamy 
wpływu, ale dzięki innym mo-
żemy samodzielnie podrepero-
wać własną zdolność kredyto-

wą. Musi Pani bowiem wyka-
zać wiarygodność w oczach 
banku. Często jest to ograni-
czenie korzystania np. z kar-
ty kredytowej, zmniejszenie li-
mitu na rachunku oszczędno-
ściowo-rozliczeniowym, etc. 
Porządki zatem proszę zacząć 
od porządków w domowych fi-
nansach. Jeśli karta kredyto-
wa nie jest potrzebna, moż-
na zwrócić ją bankowi. Nawet 
jeśli korzysta się z niej spora-
dycznie, przy badaniu zdolno-
ści kredytowej przyznany limit 
będzie wzięty pod uwagę. Bank 
wychodzi z założenia, że w każ-
dej chwili klient jest w stanie 
użyć karty i zaciągnąć następ-
ny kredyt. Ta rada dotyczy też 
limitu w koncie osobistym. Jeśli 
czuje się z nim Pani bezpiecz-
niej, trzeba zważyć, czy nie się 
można by go nieco obniżyć. Za-
wsze jednak należy zastanowić 
się, czy kolejne zobowiązanie 
nie będzie nazbyt kosztowne.

Kwiecień powitał nas chłod-
no. W nocy spadł śnieg. 
To zrozumiałe, skoro 

kwiecień plecień przeplata tro-
chę zimy, trochę lata. Wszystko 
wskazuje na to, że długo nie 
poleży, ale prognozy pogody 
na dzień, kiedy ten numer trafi 
do rąk czytelników, nie są jedno-
znaczne. Znaczy się, pożyjemy, 
zobaczymy. Zasadniczo miałem 
zamiar tropić w Jaworznie ostat-
nie porywy zimy. Ponieważ zima 
była wszędzie, wybrałem się tyl-
ko na Korzeniec.

Pierwsze wrażenie

O tej porze roku runo buczyny 
na Korzeńcu jest usiane niebie-
skimi kropkami, na które składa-
ją się głównie kępki licznych tutaj 
przylaszczek pospolitych. Trochę 
jest jeszcze niebiesko-fioletowych 

fiołków. Tym razem, czyli w nie-
dzielne przedpołudnie było biało. 
Tu i ówdzie wystawały brązowe 
liście buków. Wspaniały kontrast 
z tym tłem tworzyły strzeliste sza-
re pnie buków zwyczajnych. Po-
między bukami znajdują się jesz-
cze pojedyncze brzozy zwyczaj-
ne, modrzewie, nie zawsze eu-
ropejskie oraz sosny zwyczajne. 
Na obrzeżu lasu trafiają się jeszcze 
młode świerki pospolite. Od stro-
ny zachodniej usadowił się jesz-
cze wyrzutek z ogrodu. Jest nim 
sumak odurzający, jeden z kandy-
datów na gatunek inwazyjny.

Zimowy nastrój podkreśla-
ło jeszcze szare, czasami bardzo 
ciemne niebo. Od czasu do czasu 
zrywał się wiatr. Wszystko to po-
wodowało, że spacer był bardziej 
spełnieniem obowiązku względem 
czytelników niż przyjemnością.

Pierwszą rzeczą, która teraz rzu-
ca się w oczy, są czerwone kropki 
na wielu pniach buków. W pewnym 
sensie można je nazwać piętnami 
śmierci. Nie wszystkim musi się 
podobać, że oceniam to jako ruty-
nowy zabieg związany z gospodar-
ką leśną. Jest to zabieg tak samo ko-
nieczny jak przerywanie na grząd-
kach zbyt gęsto posianych jarzynek 
lub kwiatków. Obywa się to jednak 
w dłuższych przedziałach czaso-
wych. Jeśli zostaną usunięte tylko 
oznakowane drzewa, Korzeniec nie 
zamieni się w Łysą Górę. Ponadto 
po tym wszystkim w lesie zwięk-
szy się podaż chrustu, co oznacza, 
że w kolejnych latach powinny się 
tutaj pojawić bardzo ciekawe gatun-
ki zjadaczy drewna bukowego, nie 
tylko spośród grzybów.

Szukając przylaszczek

Śnieg, chociaż padał krócej niż 
12 godzin, pokrył dno lasu stosun-
kowo grubą warstwą. Na pierwszy 
rzut oka przylaszczek nie było wi-
dać. Nie udawało mi się znajdy-
wać ich także za pniami okazal-
szych drzew, gdzie śniegu nie było. 
Pierwszymi zielnymi listkami, które 
zauważyłem, był szczaw zwyczaj-
ny. W dalszej kolejności znalazłem 
kilka miejsc, gdzie odsłaniały się 
zeszłoroczne liście przylaszczek. 
Odgarniałem z ich okolicy śnieg, 
ale kwiatów nie było. Niewyklu-
czone, że trafiły już one do miasta 
pod postacią sympatycznych bu-
kiecików, sprzedawanych między 
innymi na ulicy Sienkiewicza, czyli 
Kociej. Idąc dalej, widziałem leżące 
wałki drewna, gałęzie oraz omszałe 
bryły dolomitów. Zacząłem się już 
niepokoić.

Na pierwsze kwiaty natrafiłem 
bliżej szczytu zachodniego wierz-
chołka Korzeńca. Była to tylko 
jedna kępka z licznymi kwiatami 
o stulonych płatkach oraz jednym 
z całkowicie rozchylonymi. Ich od-
cień był bliższy fioletu niż błękitu. 
Kolejnym ciekawym przypadkiem 
była kępka przylaszczki z liczny-
mi, bardzo drobnymi kwiatkami. 
Ta dla odmiany nie miała liści, 
również ubiegłorocznych. Ponie-
waż śnieg raczej zacinał od zacho-
du szedłem cierpliwie ku wscho-
dowi szczytową granią Korzeńca. 
Tutaj zdecydowanie odsłaniało się 
więcej przylaszczek, chociaż tak 

czy owak dominowała biel. Kie-
dy zniżyłem się do ich poziomu, 
uzyskałem bardzo ciekawe efekty 
plastyczne.

Odchodząc, przyjrzałem się 
jeszcze wystającym tu i ówdzie 
kamieniom. Na jednym z nich sil-
nie porośniętym porostami wyraź-
nie odcinały się owalne dołki, ślad 
po aktywności skałotoczy, które 
żyły tutaj, gdy Korzeniec był wy-
sepką nieznacznie wystającą po-
nad taflę morza mioceńskiego.

Przylaszczki pod śniegiem

Kiedy kredyt, a kiedy nie
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Darmowa cyfrowa
telewizja naziemna

            MPEG4

Anteny, akcesoria, wszelkie konfiguracje 
do telewizji cyfrowej i możliwość 
przeprowadzenia testu i pokazu odbioru

dw

Autoryzowany Dealer Hyundai
ZAPRASZAMY 

SALON Jaworzno, ul. Grunwaldzka 2 
 tel. (32)614 22 22, fax.(32) 614 22 23, email: salon@raba2.pl
SERWIS Jaworzno, ul. Grunwaldzka 274 
 tel. (32) 616 81 00, fax(32) 616 32 80, email: hyundai@raba2.pl

www.hyundai.raba2.pl

dw dw

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„GÓRNIK”

w Jaworznie Al. Tysiąclecia 2-14

ogłasza przetarg nieograniczony
dotyczący pierwszeństwa 

ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego
w Jaworznie przy:

ul. Grunwaldzka 213/18 – Os. Podłęże
pow. użytk. 59,40 m², 3 pokoje,  kuchnia, łazienka, wc, przedpokój,  
c.o., c.w., gaz, parter
cena wywoławcza: 170 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w Administracji Domów Spółdzielczych przy ul. 
Paderewskiego 15 w Jaworznie w dniu 12.04.2012 roku o godz. 10.00.
Istnieje możliwość obejrzenia mieszkania w dniu 10.04.2012 roku w 
godzinach 13.00 – 14.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 11.04.2012 roku 
(data stempla) na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/C Tychy nr 61 
1020 2528 0000 0802 0014 5136.
Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni – 
Dział Członkowsko – Prawny /pokój nr 2/.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z prze-
targu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacji udziela Dział Członkowsko-Prawny /pokój nr 2/ 
tel. 32 615-57-57
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Z. Krudzielski został honorowym obywatelem Szczakowej w 1931 r.

Wspomnienie w 50. rocznicę śmierci

Zdzisław Krudzielski (1881 – 1962) (cz. 2)

Wśród licznie zebranej publiczności są członkowie rodziny Z. Krudzielskiego, wnuczka Barbara Kaczor, wnuk Piotr Górski

Przedsiębiorca, 
społecznik, animator 
kultury. Dyrektor 
Fabryki Portland 
Cement „Szczakowa” 
(1919 – 1936), 
Honorowy obywatel 
miasta Szczakowej 
(1931).

Dla uczczenia pamięci Zdzisła-
wa Krudzielskiego, jego zasług dla 
Szczakowej i okolic, Komisja Kul-
tury, Sportu i Turystyki Rady Miej-
skiej wystąpiła z projektem uchwa-
ły, aby Domowi Kultury w Szczako-
wej nadać imię Zdzisława Krudziel-
skiego.

Pozostawił po sobie dobre imię, 
trwałe ślady swojej pracy i najlepsze 
wspomnienia.

Znakomitego człowieka, który 
w czasie 18 lat mieszkał w Szczako-
wej, pełniąc funkcję dyrektora naj-
większej w Polsce cementowni, pod-
czas piątkowego wieczoru 23 marca 
wspominali:

Tadeusz Kaczmarek – mieszka-
niec Szczakowej, wieloletni prze-
wodniczący Rady Miejskiej, obec-
nie wiceprezydent m. Jaworzna, 
inicjator spotkań z rodziną Z. Kru-
dzielskiego. W r. 1998 po raz pierw-
szy spotkał się w Krakowie z córką 
Aleksandrą Górską i jej mężem, któ-
rzy wiele opowiadali, poszerzyli in-
formacje o życiu swojego ojca, po-
kazali także kilka pamiątek. Przy tej 
sposobności poprosił najbliższą ro-
dzinę o wyrażenie zgody na nazwa-
nie Domu Kultury w Szczakowej 
imieniem Zdzisława Krudzielskie-
go, którą oczywiście uzyskał. Od Pio-
tra Górskiego otrzymał w podarun-
ku jedną z pamiątek, mianowicie 
cygarniczkę, którą w r. 2010 prze-
kazał do Muzeum Miasta Jaworz-
na z okazji otwarcia tego obiektu 
po remoncie i obecnie stanowi eks-
ponat muzealny. W zachowanym 
fragmentarycznie budynku kręgiel-
ni obok Domu Kultury w Szczako-
wej ma swoją siedzibę Towarzystwo 
Przyjaciół m. Jaworzna koło Szcza-
kowa.

Janusz Wójcik – prezes Funda-
cji Mediów i Kultury im. Zdzisława 
Krudzielskiego z siedzibą przy El. Ja-
worzno III. Pomysłodawcą powoła-
nia tej fundacji dla wspierania kul-
tury był Stanisław Kramarczyk pra-
cownik elektrowni, przy poparciu 
prezesa Jana Kurpa. Akt notorialny 
sporządzony został w r. 1999, reje-
stracja w r. 2000. Fundacja spon-
sorowała wielkoformatowy portret 
Zdzisława Krudzielskiego oraz tabli-
cę pamiątkową przy wejściu do bu-
dynku Domu Kultury w Szczakowej.

Pamięć o Z. Krudzielskim jest 
bardzo żywa. W obecności rodzi-
ny, przedstawicieli władz miasta 
i wszystkich obecnych na ręce dy-
rektora MBP Moniki Rejdych prze-
kazał medalion z wizerunkiem Zdzi-
sława Krudzielskiego na pamiątkę 
zorganizowania wieczoru wspo-
mnień. Projektantem i wykonawcą 
medalionu jest jaworznicki artysta 
plastyk Tadeusz Ziętara.

Małgorzata Hezner – mieszkan-
ka Ciężkowic obecnie pracownik 
MBP, przytoczyła zapamiętane sło-
wa swojego dziadka, który był pra-

cownikiem cementowni „to był bar-
dzo porządny człowiek” a jego na-
zwisko często bywało na ustach do-
mowników. Sama odnosi się z wiel-
kim sentymentem do wielu obiek-
tów w Ciężkowicach, które zosta-
ły wzniesione dzięki dyrektorowi. 
Portret został namalowany przez jej 
brata.

Józef i Zofia Piętakowie z Pie-
czysk – ojciec p. Józefa pracował 
w ogrodzie dyrektora, on sam jako 
mały chłopiec często przebywał tam 
razem z ojcem, dyrektor był naj-
wspanialszym człowiekiem, dbał 
o pracowników, każdego szanował 
i traktował bardzo dobrze „takiego 
to już nie będzie” takie zapamię-
tał słowa ojca. P. Zofia uzupełniła, 
że dyrektor był bardzo dobrym dla 
załogi, wybudował dla pracowników 
łaźnię, basen kąpielowy dla młodzie-
ży i dzieci oraz sklep przyfabryczny.

Maria i Stefan Stolarczykowie – 
mieszkańcy Ciężkowic, ojciec p. Ma-
rii pracował w cementowni, w cza-
sie II wojny zginął. Dzięki kontak-
tom z ks. Andrzejem Mroczkiem, 
dostali pomoc i wsparcie. P. Stefan 
był także pracownikiem cementow-
ni w charakterze technologa. Przed 
wojną dzięki dyrektorowi Krudziel-
skiemu mieszkańcy Ciężkowic mieli 
pracę, był człowiekiem zatroskanym 
o los innych ludzi. Przeznaczył tak-
że pomoc dla budowy domów jed-
norodzinnych.

Tadeusz Pokorny – mieszkaniec 
Szczakowej, członek Towarzystwa 
Przyjaciół m. Jaworzna koła w Szcza-
kowej, wspomniał słowa zasłyszane 
w rodzinie z dużym uznaniem o dy-
rektorze Krudzielskim. Jego kuzyn-
ka Helena Gwoździńska pracowała 
w zakładzie Worek od 1931 do 1957 
r. Podczas spotkania wyeksponował 
także dokumenty i pamiątki rodzin-
ne związane z osobą Z. Krudzielskie-
go. Wujostwo Jan i Waleria Pokorny 
byli rodzicami chrzestnymi dzwonu 
kościoła pw. św. Elżbiety Węgier-
skiej w Szczakowej.

Wiesława Głowacz – mieszkanka 
centrum miasta, jej ojciec przez 50 
lat pracował w cementowni, najmilej 
wspominał okres dyrektorowania z. 
Krudzielskiego, zapamiętała, że czę-

sto wracał do wspomnień tamtych 
czasów, doskonale znał jego zain-
teresowania nie tylko techniczne, 
ale również artystyczne. W 1996 r. 
zdobyła książkę „Wspomnienia” – Z. 
Krudzielskiego, ojciec był już w po-
deszłym wieku, więc czytała na głos 
tę książkę dwukrotnie, ojciec słuchał 
z rozrzewnieniem.

Piotr Górski – wnuk, mieszka-
li wspólnie z dziadkiem w Krako-
wie, był 10-letnim chłopcem, kiedy 
zmarł dziadek. Zapamiętał z dzie-
ciństwa zabawy z dziadkiem, wspo-
mniał krótko o jego losach, o dro-
dze zawodowej, karierze lat 20. 
i 30., o tym, że zaskarbił sobie ser-
ca ludzi poprzez rożne działania 
ochronne, do końca życia był bar-
dzo aktywny. W młodości startował 
od zera, to, czego się dorobił, za-

brała wojna, a później powojenny 
porządek prawny w Polsce, wszyst-
ko stracił.

Kazimierz Kielski – mieszka-
niec Jaworzna, długoletni sekretarz 
miasta, obecnie doradca prezyden-
ta, znający problemy miasta i jego 
historię. Przytoczył wspomnienia 
osób rożnych środowisk o najnowo-
cześniejszej wówczas cementowni 
w Europie a także zabawną anegdot-
kę związaną z wizytacją probostwa 
w Ciężkowicach przez księcia arcy-
biskupa Adama Stefana Sapiehę, 
metropolitę krakowskiego w dniu 
10 maja 1929 r, Tego dnia odby-
ło się także bierzmowanie dzieci 
szkolnych. Po odbytych ceremonia-
łach w willi dyrektora Krudzielskie-
go w Pieczyskach zorganizowane 
było uroczyste przyjęcie dla zapro-

Stają od lewej: Mariusz Oliński, Renata Bryt-Jaworek, Tadeusz Kaczmarek, siedzi Barbara Kaczor (wnuczka) obok Barbara 
Górska (żona wnuka Piotra, za nią Piotr Górski – wnuk), Monika Rejdych, Dorota Mida, Małgorzata Hezner, Janusz Wójcik. 
W głębi portret Z. Krudzielskiego

szonych gości. Dyrektor był człowie-
kiem otwartym dla ludzi, szczerym, 
gościnnym i z poczuciem humoru.

Renata Bryt-Jaworek, przedsta-
wiciel Fundacji Mediów i Kultury, 
wicedyrektor Ekonomiczny przy 
kopalni wapienia w Czatkowicach, 
członek Jaworznickiego Stowarzy-
szenia Przedsiębiorców – wystąpiła 
z propozycją ustanowienia wyróż-
nienia im. Zdzisława Krudzielskie-
go, będącego wzorem człowieka 
przedsiębiorczego, postaci nietu-
zinkowej dla obecnych przedsiębior-
ców, by w ten sposób móc uznać lu-
dzi młodych z inicjatywą. „Poszukaj-
my Krudzielskich wśród dzisiejszych 
przedsiębiorców”. Wysunęła także 
propozycję nazwania ulicy w Szcza-
kowej im. Zdzisława Krudzielskie-
go, utrwalając w ten sposób pamięć 
o niezwykłym człowieku.

Na zakończenie wieczoru wspo-
mnień Małgorzata Stokłosa z Czy-
telni Naukowej MBP, podziękowa-
ła za obecność członkom rodziny, 
przedstawicielom władz miasta, in-
stytucji, wszystkim uczestniczącym 
i grupie młodzieży. W podsumowa-
niu nawiązała do wyróżniającej się 
postaci Z. Krudzielskiego z podkre-
śleniem jego głównych cech cha-
rakteru, który wymagał najwięcej 
od siebie, nie zrażał się trudnościa-
mi, przeciwnościami, nigdy nie na-
rzekał, nikogo nie oskarżał nawet 
losu, który go nie szczędził, z takim 
przesłaniem iść przez życie.

Od organizatorów członkowie ro-
dziny zostali obdarowani wiązanka-
mi kwiatów, a wszyscy obecni słod-
kim poczęstunkiem.

Wyeksponowane do wglądu pu-
blikacje biograficzne, historyczne 
cieszyły się dużym zainteresowa-
niem, szczególnie kronika parafial-
na kościoła w Szczakowej, w której 
znalazło się wiele dokumentalnych 
zapisów.

Zofia Żak

21 kwietnia  (sobota) 
o godz. 19.00 w Jaworz-
nie w Hali Widowisko-

wo-Sportowej przy ul. Grunwaldz-
kiej wystąpi słynna, amerykańska 
grupa baletowa Ballet Magnificat 
ze spektaklem „Hiding Place” 
(„Bezpieczna Kryjówka”).

Ballet Magnificat to założona 
w 1986 r. amerykańska grupa ba-
letowa ze Stanów Zjednoczonych 
(z Jackson nad Missisipi), wystawia-
jąca swoje spektakle na całym świe-
cie. Ballet Magnificant to niezwykłe 
połączenie muzyki i tańca, pasji 
i ekspresji. Podczas swoich spek-
takli używają wielu rodzajów tańca: 
od klasycznego przez jive aż po mo-
tywy celtyckie i żydowskie. Sięga-
ją po elementy z różnych tańców, 
z wielu zakątków świata, co często 
jest zaskoczeniem dla publiczności. 
Do tej pory zagrali dla około 12 mi-
lionów widzów na całym świecie. 
Ballet Magnificat wystawia ponad 
200 spektakli każdego roku w ca-
łych Stanach Zjednoczonych oraz 
z granicą (przede wszystkim w Azji 
i Europie). Gazety amerykańskie pi-
szą o nich: „Wysublimowane pięk-

Ballet Magnificat w Jaworznie! 

no, najwyższy profesjonalizm” (Dal-
las Morning News).

W kwietniu tego roku Ballet Ma-
gnificat odbywa tournee po Euro-
pie. Zagości w Jaworznie ze spekta-
klem „Hiding Place” („Bezpieczna 
Kryjówka”). Fabuła spektaklu opar-
ta jest na prawdziwej historii Cor-
rie ten Boom – kobiety, która pod-
czas działań wojennych w holen-
derskim mieście Haarlem w 1944 

roku ukrywała w komórce wybudo-
wanej przy ścianie w swoim domu 
prześladowanych Żydów. Fabuła li-
bretta pokazuje, że po pewnym cza-
sie słynna kryjówka zostaje odkryta 
przez nazistów. Corrie i jej siostra 
Betsie wraz z ukrywanymi Żydami 
trafiają do obozu koncentracyjnego 
w Ravensbrücku. Sztuka oparta jest 
na biograficznej książce Coorie ten 
Boom o tym samym tytule, co spek-
takl: „Bezpieczna Kryjowka”.

Występ Ballet Magnificat będzie 
niecodziennym i niezwykłym wyda-
rzeniem dla mieszkańców Jaworzna 
i okolic. Cena biletów: 30 zł; bilety 
ulgowe: 20 zł.

W związku z dużym zaintereso-
waniem spektaklem, bilety można 
zarezerwować, dzwoniąc pod nu-
mer organizatora: Radosław Siew-
niak, tel. 692430653

Przedsprzedaż biletów od 2 
kwietnia: Sklep Muzyczny „Melo-
dia”, ul. Grunwaldzka 54a, Jaworzno

Dzień później, 22 kwietnia (nie-
dziela) Ballet Magnificat wystąpi 
o godz. 18.00 w MOKSiR w Chrza-
nowie ze spektaklem „Prodigal’s Jo-
urney” („Syn Marnotrawny”).
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Na zdjęciu: Załamani piłkarze Szczakowianki schodzą do szatni 
po porażce z Odrą

S i i i

Czytaj str. 14

Mistrzostwa Śląska w Gimnastyce Artystycznej – str. 14
Kolejny sukces jaworznickich siłaczy – str. 23 
Dwie porażki na koniec – str. 24
Ogólnopolska Liga Dzieci i Młodzieży w Ju-jitsu – str. 24

ŚŚ

W numerze:

Utonęli

w Odrze
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Wesołego 
Alleluja

Wielki Tydzień, 
Wielkanoc
„Chrystus zmartwych wstał je
Ludu przykład dał je,
Eż nam zmartwych wstaci,
Z Bogiem królewaci. Alleluja.”

(fragment XIV-wiecznej pieśni wielkanocnej)

Wielki Tydzień jest ostatnim ty-
godniem Wielkiego Postu, przypada 
pomiędzy dwiema wielkimi niedzie-
lami: Niedzielą Palmową i Niedzielą 
Wielkanocną. Podobnie jak hebraj-
skie święto Pesach termin Wielkano-
cy wyznaczają słońce i księżyc. Gdy 
słońce przekracza równik (ok. 21 
marca), a księżyc osiągnie pełnię, 
w pierwszą niedzielę po tych wyda-
rzeniach kościół katolicki obchodzi 
święta Wielkanocy.

To czas bogatej liturgii, licznych 
zwyczajów i tradycji ludowych. 
Do świąt tych uroczyście przygoto-
wywano domostwa, bielono ściany, 
domy przyozdabiano papierowymi 

wycinankami, bukietami z bibuły 
i jedliny.

Wielki Tydzień poprzedzający 
Wielką Niedzielę to przygotowa-
nia i oczekiwania na święta Wiel-
kiej Nocy. Starym zwyczajem w cią-
gu tych siedmiu dni uczestniczono 
w nabożeństwach upamiętniających 
wjazd Chrystusa do Jerozolimy, za-
powiadających jego śmierć i zmar-
twychwstanie. Odwiedzano ubogich 
i chorych, zaś z dni wielkotygodnio-
wych wróżono pogodę na cały rok, 
jaka Wielka Środa, jaki Czwartek ta-
kie lato, Wielki Piątek wróżył pogodę 
na żniwa i wykopki, a Sobota zapo-
wiadała pogodę na całą zimę.

Dawnym zwyczajem:
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Niedziela Palmowa, 
dawniej zwana 
Wierzbną lub Kwietną 
rozpoczyna obchody 
Wielkiej Nocy. 
Wszyscy czterej 
ewangeliści opisują 
wjazd Chrystusa 
do Jerozolimy 
w niedzielę 
poprzedzającą 
ukrzyżowanie. 

Tylko jeden z ewangelistów  
– św. Jan – wspomina, że lud po-
witał go gałązkami palmowymi 
„wziął gałązki palmowe i wybiegł 
mu naprzeciw. Wołali Hosanna”. 
Opis ten dał początek zwyczajowi 
Niedzieli Palmowej.

W opinii etnografów zwyczaj 
przystrajania różek wierzbowych 
lub leszczynowych o rozwiniętych, 
czyli po staropolsku „rozkściałych” 
pąkach w gałązki cisu, jałowca, ko-
lorowe wstążki jest starosłowiański 
i wynika z pradawnego święta wio-
sny przypadającego na równonoc 
wiosenną. Wierzbowe gałązki wyko-
rzystywano w magicznych zabiegach 
mających zapewnić zdrowie i bogac-
two. Z tradycji wynika to, z jakiego 
materiału sporządzano palmy. Pal-
my powinny więc zawierać gałązkę 
leszczyny i wierzby, cisu, sosny lub 
jałowca i winorośli, nie powinny 
natomiast zawierać gałązki topoli. 
Na Kurpiach i Podlesiu budowano 
palmy kilku lub kilkunastometrowej 

Cykl świąteczny otwiera Niedziela Palmowa

wysokości, te najokazalsze pozosta-
wiano dla ozdoby w kościołach.

W polskiej tradycji przypisywano 
palmie właściwości lecznicze i cza-
rodziejskie. Po powrocie z kościoła 
dla zdrowia chłostano się święco-
nymi palmami, połykano również 
pączki gałązki wierzbowej, miało 
to zapobiec chorobom gardła, płuc 
i wszelkim bólom. Zwyczaj połykania 
„bagniątek” (pączków) wymieniają 
XIV i XV wieczne kazania kościel-
ne, Mikołaj Rej w 1556 roku pisze: 
„w kwietną niedzielę kto bagniątka 

nie połknął, a dębowego Chrystusa 
do miasta nie doprowadził, to już 
dusznego zbawienia nie otrzymał”.

Wymieniany przez Reja dębowy 
Chrystus to kolejny staropolski zwy-
czaj związany z Niedzielą Palmo-
wą. W dawnej Polsce naśladowa-
no wjazd Zbawiciela do Jerozolimy, 
w niektórych parafiach zwyczaj ten 
zachował się do dzisiaj. Wargowski 
w „Wielkim Tygodniu na wsi” opi-
suje, iż jednego z gospodarzy ubie-
rano na wzór Chrystusa Pana, wsa-
dzano go na osła i pośród wesołych 

okrzyków i śpiewów prowadzono 
go do drzwi kościoła, rzucając mu 
pod nogi gałązki wierzby kwitną-
cej. W wielu wsiach wymawiano 
się od naśladowania Boskiego Zba-
wiciela. Z tego też powodu rzezano 
w drzewie figurę Chrystusa siedzą-
cego na osiołku. Figurę tę zaopa-
trzoną w kółka ciągnęli najgodniejsi 
i najstarsi wybrańcy wsi.

Niezwykle starym zwyczajem wy-
mienianym w „Opisie Zwyczajów” 
przez ks. Kitowicza (XVIII wiek) były 
oracje wierszem o wjeździe Chrystu-
sa do Jerozolimy i Jego męce, które 
w Kwietną Niedzielę przy procesji 
prezentowali mali chłopcy ze szkół 
parafialnych. Były to dzieci, potom-
kowie rodzin senatorski i książę-
cych, a każda najprzedniejsza fa-
milia w Polsce zabiegała o to, żeby 
jej dzieci mogły uczestniczyć w tej 
uroczystości. Ubrani na biało chłop-
cy po wręczeniu palmy królowi, do-
stojnikom duchownym lub świeckim 
wygłaszali owe oracje.

W Niedzielę Palmową klasztory 
i plebańskie szkółki wystawiały zaś 
pełne religijnej nauki widowiska pa-
syjne, które z czasem zaczęły przera-
dzać się w parodie. Wygłaszano takie 
oto swawolne wiersze:
„jedzie sobie Pan Jezus do miastecz-
ka małego
osiołek pod nim lichy, Pan Jezus 
na nim cichy.
Dajcie osiołkowi sianka i o mnie też 
nie zapominajcie”.

Z czasem deklamacje te stały się 
przedstawieniami żaków. Oracje te 
miały coraz bardziej świecki cha-
rakter i stały się tak zabawne, że Ko-

ściół ich zakazał. Stąd też w Palmową 
Niedzielę widowiska te prezentowa-
ne były w pałacach, dworach, karcz-
mach i wiejskich chatach.

Były one rymowane, wygłasza-
ne dla zbierania datków. Grupy ak-
torskie nazywano pueri od łac. sło-
wa puer – chłopiec. W Małopolsce 
przerobiono tę nazwę na gwarowe 
puchery, a na Podhalu na pucheroki.

Współczesne obchody Niedzieli 
Palmowej są zdecydowanie prostsze. 
Ograniczają się do poświęcenia pal-
my, przyniesienia jej do domu i za-
tknięcia starym zwyczajem za świę-
ty obraz.

W szczakowskiej parafii św. Elż-
biety Węgierskiej odtworzono zwy-
czaj upamiętniający wjazd Chrystu-
sa do Jerozolimy. Oto jak opisuje ten 
zwyczaj ks. proboszcz Józef Gut:

„Sam pomysł, aby »urealnić« ob-
chody Niedzieli Palmowej przyniosła 
mi pewna znajoma, która miała małe 
dziecko i ciągle słyszała: A jak to Pan 
Jezus wjeżdżał? a na czym? a jakie 
to palmy rzucali Mu ludzie pod nogi? 
Ona zrozumiała, że potrzebne jest ta-
kie przedstawienie Niedzieli Palmo-
wej, które zapadnie dziecku w pa-
mięci. Tak rozpoczęły się procesje 
»z osiołkiem« z których nie wiem kto 
bardziej się cieszył, czy dzieci, które 
widziały żywego osiołka, czy rodzi-
ce, którzy ze swymi maluchami po-
jawiali się licznie na procesji. I tak 
jest do teraz. Również w tym roku 
mamy obiecanego osiołka, oczywi-
ście z cyrku, bo on już wie jak się 
grzecznie zachować wobec dzieci”.

Tak też wydarzyło się tegorocz-
nej niedzieli.

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei 
świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 

A także słonecznych spotkań 
z budzącą się do życia przyrodą

 
życzy

Rada Nadzorcza, Zarząd,
Pracownicy MPWiK Sp. z o.o.
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Niedziela Palmowa, 
dawniej zwana 
Wierzbną lub Kwietną 
rozpoczyna obchody 
Wielkiej Nocy. 
Wszyscy czterej 
ewangeliści opisują 
wjazd Chrystusa 
do Jerozolimy 
w niedzielę 
poprzedzającą 
ukrzyżowanie. 

Tylko jeden z ewangelistów  
– św. Jan – wspomina, że lud po-
witał go gałązkami palmowymi 
„wziął gałązki palmowe i wybiegł 
mu naprzeciw. Wołali Hosanna”. 
Opis ten dał początek zwyczajowi 
Niedzieli Palmowej.

W opinii etnografów zwyczaj 
przystrajania różek wierzbowych 
lub leszczynowych o rozwiniętych, 
czyli po staropolsku „rozkściałych” 
pąkach w gałązki cisu, jałowca, ko-
lorowe wstążki jest starosłowiański 
i wynika z pradawnego święta wio-
sny przypadającego na równonoc 
wiosenną. Wierzbowe gałązki wyko-
rzystywano w magicznych zabiegach 
mających zapewnić zdrowie i bogac-
two. Z tradycji wynika to, z jakiego 
materiału sporządzano palmy. Pal-
my powinny więc zawierać gałązkę 
leszczyny i wierzby, cisu, sosny lub 
jałowca i winorośli, nie powinny 
natomiast zawierać gałązki topoli. 
Na Kurpiach i Podlesiu budowano 
palmy kilku lub kilkunastometrowej 

Cykl świąteczny otwiera Niedziela Palmowa

wysokości, te najokazalsze pozosta-
wiano dla ozdoby w kościołach.

W polskiej tradycji przypisywano 
palmie właściwości lecznicze i cza-
rodziejskie. Po powrocie z kościoła 
dla zdrowia chłostano się święco-
nymi palmami, połykano również 
pączki gałązki wierzbowej, miało 
to zapobiec chorobom gardła, płuc 
i wszelkim bólom. Zwyczaj połykania 
„bagniątek” (pączków) wymieniają 
XIV i XV wieczne kazania kościel-
ne, Mikołaj Rej w 1556 roku pisze: 
„w kwietną niedzielę kto bagniątka 

nie połknął, a dębowego Chrystusa 
do miasta nie doprowadził, to już 
dusznego zbawienia nie otrzymał”.

Wymieniany przez Reja dębowy 
Chrystus to kolejny staropolski zwy-
czaj związany z Niedzielą Palmo-
wą. W dawnej Polsce naśladowa-
no wjazd Zbawiciela do Jerozolimy, 
w niektórych parafiach zwyczaj ten 
zachował się do dzisiaj. Wargowski 
w „Wielkim Tygodniu na wsi” opi-
suje, iż jednego z gospodarzy ubie-
rano na wzór Chrystusa Pana, wsa-
dzano go na osła i pośród wesołych 

okrzyków i śpiewów prowadzono 
go do drzwi kościoła, rzucając mu 
pod nogi gałązki wierzby kwitną-
cej. W wielu wsiach wymawiano 
się od naśladowania Boskiego Zba-
wiciela. Z tego też powodu rzezano 
w drzewie figurę Chrystusa siedzą-
cego na osiołku. Figurę tę zaopa-
trzoną w kółka ciągnęli najgodniejsi 
i najstarsi wybrańcy wsi.

Niezwykle starym zwyczajem wy-
mienianym w „Opisie Zwyczajów” 
przez ks. Kitowicza (XVIII wiek) były 
oracje wierszem o wjeździe Chrystu-
sa do Jerozolimy i Jego męce, które 
w Kwietną Niedzielę przy procesji 
prezentowali mali chłopcy ze szkół 
parafialnych. Były to dzieci, potom-
kowie rodzin senatorski i książę-
cych, a każda najprzedniejsza fa-
milia w Polsce zabiegała o to, żeby 
jej dzieci mogły uczestniczyć w tej 
uroczystości. Ubrani na biało chłop-
cy po wręczeniu palmy królowi, do-
stojnikom duchownym lub świeckim 
wygłaszali owe oracje.

W Niedzielę Palmową klasztory 
i plebańskie szkółki wystawiały zaś 
pełne religijnej nauki widowiska pa-
syjne, które z czasem zaczęły przera-
dzać się w parodie. Wygłaszano takie 
oto swawolne wiersze:
„jedzie sobie Pan Jezus do miastecz-
ka małego
osiołek pod nim lichy, Pan Jezus 
na nim cichy.
Dajcie osiołkowi sianka i o mnie też 
nie zapominajcie”.

Z czasem deklamacje te stały się 
przedstawieniami żaków. Oracje te 
miały coraz bardziej świecki cha-
rakter i stały się tak zabawne, że Ko-

ściół ich zakazał. Stąd też w Palmową 
Niedzielę widowiska te prezentowa-
ne były w pałacach, dworach, karcz-
mach i wiejskich chatach.

Były one rymowane, wygłasza-
ne dla zbierania datków. Grupy ak-
torskie nazywano pueri od łac. sło-
wa puer – chłopiec. W Małopolsce 
przerobiono tę nazwę na gwarowe 
puchery, a na Podhalu na pucheroki.

Współczesne obchody Niedzieli 
Palmowej są zdecydowanie prostsze. 
Ograniczają się do poświęcenia pal-
my, przyniesienia jej do domu i za-
tknięcia starym zwyczajem za świę-
ty obraz.

W szczakowskiej parafii św. Elż-
biety Węgierskiej odtworzono zwy-
czaj upamiętniający wjazd Chrystu-
sa do Jerozolimy. Oto jak opisuje ten 
zwyczaj ks. proboszcz Józef Gut:

„Sam pomysł, aby »urealnić« ob-
chody Niedzieli Palmowej przyniosła 
mi pewna znajoma, która miała małe 
dziecko i ciągle słyszała: A jak to Pan 
Jezus wjeżdżał? a na czym? a jakie 
to palmy rzucali Mu ludzie pod nogi? 
Ona zrozumiała, że potrzebne jest ta-
kie przedstawienie Niedzieli Palmo-
wej, które zapadnie dziecku w pa-
mięci. Tak rozpoczęły się procesje 
»z osiołkiem« z których nie wiem kto 
bardziej się cieszył, czy dzieci, które 
widziały żywego osiołka, czy rodzi-
ce, którzy ze swymi maluchami po-
jawiali się licznie na procesji. I tak 
jest do teraz. Również w tym roku 
mamy obiecanego osiołka, oczywi-
ście z cyrku, bo on już wie jak się 
grzecznie zachować wobec dzieci”.

Tak też wydarzyło się tegorocz-
nej niedzieli.

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei 
świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 

A także słonecznych spotkań 
z budzącą się do życia przyrodą

 
życzy

Rada Nadzorcza, Zarząd,
Pracownicy MPWiK Sp. z o.o.
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W Wielką Środę odprawiano 
w kościele jutrznię zwaną 
ciemną jutrznią. Po każdym 
odśpiewanym psalmie 
gaszono po jednej świecy, 
zaś na znak zamieszania 
w naturze, które nastąpiło 
po męce Chrystusowej, księża 
psałterzami i brewiarzami 
uderzali kilka razy o ławki.

Po ciemnej jutrzni aż do rezurekcji mil-
kły kościelne dzwony. Po wsiach chodzili 

chłopcy z kołatkami tak zwanymi tarapa-
tami lub z bębnem, a obchodząc codzien-
nie wieś trzy razy przypominali wszystkim, 
że obowiązuje post. Gospodarze wychodzili 
z poświęconą w ubiegłym roku wodą i świę-
cili pola dla dobrych plonów. W niektórych 
wsiach w Wielką Środę przysposobiono 
rozprawę z Judaszem. Chłopcy wykonywa-
li Judasza ze słomy przybranego w czar-
ne podarte szaty, który dla brzęku trzymał 
w ręku napełniony szkłem tłuczonym worek 
(na pamiątkę 30 srebrników). Przed kościo-
łem chłopcy chłostali Judasza kijami i drew-
nianymi pałaszami, wśród zebranego ludu 
włóczono Judasza po ulicach, by na koniec 
utopić go lub spalić.

Wielka Środa

Ciemna jutrznia
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„W Wielki Czwartek rzesza 
cała
do ciemnicy wiedzie 
Chrysta
dzwony zmilkły, a nastała 
jakaś cisza uroczysta”

W liturgii kościelnej 
to dzień ustanowienia Eu-
charystii i sakramentu ka-
płaństwa.

Od Wielkiego Czwartku 
do Wielkiej Soboty kościel-
ne dzwony milczały, używa-

no tylko kołatek, chłopcy bie-
gali z kołatkami, hałasując, 
co miało symbolizować wypę-
dzenie Judasza. W Polsce jest 
również zwyczaj, że biskupi 
i królowie na wzór Chrystu-
sa, który przy wieczerzy mył 
nogi uczniom, umywali nogi 
starcom. Obrządek ten jako 
pierwszy spełnił Zygmunt III.

Po umyciu nóg sadzano 
starców do stołu, usługiwa-
li im król i znakomitsze oso-
by. Na pamiątkę Wieczerzy 

Pańskiej staropolskim zwy-
czajem Polacy po tajni nic 
już nie jedli aż do wielkanoc-
nego śniadania. Wierzono 
również, że w Wielki Czwar-
tek dusze zmarłych pojawia-
ły się wśród żywych, przeto 
nie myto naczyń po tajni, zo-
stawiając na nich resztki po-
traw. Wierzono, że karmią 
się nimi w nocy dusze umar-
łych lub demon, zwany ubo-
żę, to jest skrzat przynoszący 
domostwu szczęście.

Wielki Czwartek, 
zwany Cierniowym

Ostatnia wieczerza – Leonardo da Vinci
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W Wielki Piątek 
w Polsce obowiązuje 
zwyczaj strojenia grobu 
Chrystusowego. Zwyczaj 
ten najprawdopodobniej 
przywędrował do Polski 
z Czech lub Niemiec, 
tylko bowiem w tych 
dwóch krajach znany 
był w takiej formie. 
Początkowo w X wieku 
do grobu składano 
konsekrowaną hostię, 
później od XI do XIV 
wieku do grobu składano 
owinięty w płótno krzyż.

Poszczególne polskie zgromadze-
nia zakonne, przede wszystkim je-
zuici i misjonarze, sprawiły, że pol-
skie groby oryginalnymi pomysła-
mi olśniewały cudzoziemców. Tyl-
ko w Polsce i na jej pograniczach 
od wieków średnich utrwalał się 
zwyczaj uroczystego przybierania 
ciemnicy, stróżowania i obchodzenia 
grobów w dzień wielkopiątkowy, so-
botni i część Wielkiej Niedzieli. Ele-
menty narodowe dosyć wcześnie po-
jawiły się w ubieraniu grobów.

W XVII wieku w jednym z ko-
ściołów warszawskich grób ułożono 
z tarcz, szabel, szyszaków i innych mi-
litariów. Groby-symbole pojawiły się 
w okresie narodowej niewoli. W Ko-
ściele Św. Anny w Warszawie w 1942 
roku zbudowano grób ze zwęglonych 
belek, drutu kolczastego i surowego 
czarnego krzyża. Przy grobach zgod-
nie ze starą tradycją straż sprawują 
specjalne warty. Pełnią ją szanowani 
obywatele, często przebrani w polskie 
mundury wojskowe.

Dawną polską tradycją jest rów-
nież odwiedzanie grobów, w mia-
stach należało obejść wszystkie gro-
by w każdym miejskim kościele, spę-
dzić w nich kilka chwil na modlitwie 
oraz złożyć datek na biednych.

Siostra Maria Rutkowska z ja-
worznickiej parafii św. Barbary 
na osiedlu Podłęże tak oto opisu-
je zwyczaj budowania grobu Chry-
stusa: „Co roku, na pamiątkę zło-
żenia ciała Chrystusa do grobu, 
w kościołach katolickich urządza 
się Groby Pańskie, w których wy-
stawiony jest Najświętszy Sakra-

Zdrowych, radosnych 
i spokojnych 

Świąt Wielkanocnych 
oraz pomyślności 

w życiu zawodowym 
i osobistym życzy 

Urząd Skarbowy w  Jaworznie

Zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego 

nastroju,�serdecznych spotkań 
w gronie�rodzinnym 

oraz wesołego „Alleluja”

życzy 
dyrektor i pracownicy

Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów 

w Jaworznie

Wielki Piątek  
To dzień męki i śmierci Pana Jezusa

ment. W Polsce zwyczaj urządza-
nia grobów zrósł się z religijnością 
i tradycją tak, że trudno byłoby so-
bie dziś wyobrazić polską świątynię 
bez Grobu Pańskiego.

Zasadniczym celem tworzenia 
grobu Chrystusa jest możliwość ad-
oracji wystawionego w monstran-
cji Pana Jezusa i dziękowania Mu 
za wszystko, czego dokonał dla na-
szego zbawienia.

Groby Pańskie to prawdziwa 
kronika historii Polski. Ich dekora-
cje mają symbole jubileuszy, waż-
nych rocznic, nadziei, patriotyzmu 
i religijności. Inspiracją do ich two-
rzenia są dzieła wielkich mistrzów 
malarstwa religijnego: J. Styki, św. 
Alberta Chmielowskiego, J. Matejki, 
Caravaggia, El Greca, Rembrandta, 
Rubensa…

Wszelkie dekoracje, ozdoby są ze-
wnętrznym, ludzkim gestem, wyra-
zem miłości względem Zbawiciela. 
To wszystko, co piękne i wartościo-
we, ma nam pomóc w przemianie 
ludzkiego serca i miłości bliźniego”.

Księża przywdziewają szaty litur-
giczne w czerwonym kolorze, nie 
jest to kolor męczeństwa, ale kró-
lewskiej purpury, znak dostojeństwa. 
Kiedyś najdroższą purpurą była pur-
pura czarna i w takim właśnie kolo-
rze celebrowano liturgię wielkopiąt-
kową. Od wieków średnich na cele-
brację tego dnia składało się czyta-
nie pasji wg św. Jana, modlitwa po-
wszechna, uczczenie krzyża i przy-
jęcie komunii.

Dość dawno temu zanikła tra-
dycja procesji „kapników”, czyli bi-
czowników, sam Kościół zabronił 
biczowania się. Wielkopiątkowym 
zwyczajem były również kwesty. Pie-
niądze zebrane w ich czasie przezna-
czano na pomoc ubogim, budowę 
przytułków, domów dziecka, siero-
cińców i szpitali. Stare ludowe wie-
rzenia podawały, iż w Wielki Piątek 
woda w rzekach i potokach przed 
wschodem słońca nabierała właści-
wości uzdrawiających i zabezpie-
czających przed chorobami. Dlate-
go myto się w nich i kąpano, myto 
w nich również krowy, aby były zdro-
we. Zgodnie z dawną tradycją dzień 
ten miał czarodziejską moc, stąd też 
gospodarze sadzili nowe drzewka 
owocowe, aby dobrze się rozwijały 
i obficie owocowały.

Cudowną moc przypisywano 
również zniesionym w tym dniu jaj-
kom. Podobno te nigdy się nie psu-
ły, a rzucone w pożar natychmiast 
go gasiły.

W Wielki Piątek pieczono „świę-
cone” tzn. chleb żytni, pszenny, 
placki z serem i jajeczniki. Prastara 
tradycja związana z Wielkim Piąt-
kiem nakazywała w tym dniu goto-
wanie i malowanie jajek przez mło-
de dziewczęta. Prawdopodobnie 
zwyczaj malowania jajek wywodzi 
się z Persji. Najstarsza znaleziona 
na ziemiach polskich pisanka po-
chodzi z X wieku. Jajkom od setek 
lat przypisuje się moc przeciwdzia-
łania złym duchom.

Wiara ta sprawiała, że jajka wyko-
rzystywano jako kamienie węgielne 
przy zakładaniu nowych miast, ko-
ściołów (np. kościół Mariacki) czy 
wreszcie budowie nowych domów.

Jajko pojawia się również w ob-
rzędach powiązanych z pracami rol-
nika. Bydło wyprowadzane pierwszy 
raz wiosną na pole musiało przekro-
czyć jajko położone na progu stajni. 
Jajko to po przejściu stada oddawano 
biednym z prośbą o modlitwę za by-
dło. Stare wierzenia podawały, iż jajka 
miały właściwości przeciągania na sie-
bie choroby człowieka lub zwierzęcia.

Zgodnie z podaniem greckim z X 
wieku zwyczaj malowania jajek wiel-
kanocnych wprowadziła św. Magda-
lena. Ponoć to właśnie Maria Mag-
dalena podarowała Herodowi kilka 
malowanych jajek, aby ten uwolnił 
Jezusa. Stąd też wzięło się przeko-
nanie, że jajka powinny malować 
wyłącznie dziewczęta i dla zjedna-
nia miłości ofiarowywać je swoim 
chłopcom. Pisankami dziewczęta 
dyngują (wykupują się) przed ob-
lewaniem w wielkanocy poniedzia-
łek. Jedną z zabaw wielkanocnych 
jest tzw. baladka, czyli uderzanie pi-
sanką o pisankę. Ten, kto stłukł pi-
sankę przeciwnika, wygrywał cały 
ich zapas. Rzucano do siebie pisan-
ki, ten kto złapał, zatrzymywał pisan-
kę przeciwnika, kto zaś stłukł odda-
wał swoją. Urządzano również zawo-
dy przerzucania pisanek przez dach 
kościoła lub chaty. Panował również 
zwyczaj, iż w czasie uroczystości 
Zmartwychwstania Pańskiego mło-
dzian mógł wyrazić swoją miłość jed-
nej z dziewcząt przez doręczenie pi-
sanki. Jeżeli w tym uczuciu była wza-
jemna, dawała mu swoją pisankę.

Pisanki ofiarowywano również 
dzieciom, przy czym dla zabawy za-
kopywano je w ziemi, aby dzieci mo-
gły je znaleźć. Wyrażając dobre ży-
czenia i serdeczne uczucia, przyjacio-
łom darowano pięknie zdobione jaja.

Najcenniejszymi jajami wielka-
nocnymi są jaja Faberge, stworzone 
przez jubilera Petera Carla Faberge 
i jego asystentów. Powstawały na za-
mówienie carów Aleksandra III i Mi-
kołaja II oraz osób prywatnych. Po-
wstawały ze złota, szlachetnych ka-
mieni, masy perłowej, kości słonio-
wej i emalii, kryły one w środku nie-

spodziankę, która była tajemnicą aż 
do otwarcia podarunku. Pierwszym 
jajem Faberge było to, które Wielka-
nocą 1885 roku car Aleksander III po-
darował swojej małżonce, Marii Fio-
dorownej. Najbardziej znanym i naj-
droższym w całej kolekcji jest jajo 
koronacyjne. Car Mikołaj II ofiaro-
wał je swojej żonie Aleksandrze Wiel-
kanocą 1897 roku z okazji koronacji. 
Praca na tym jajem trwała 15 miesię-
cy. We wnętrzu jaja ukryto misternie 
wykonaną złotą miniaturę karety ko-
ronacyjnej z siedzeniami z rubinu 
i szybkami z górskiego kryształu. Ko-
pia korony rodu Romanowów wysa-
dzana cennymi kamieniami wieńczy 
dach tej miniatury karety.

Nazwy jajek wielkanocnych po-
chodzą od sposobu, w jaki je zrobio-
no. Jajka pomalowane na jeden kolor 
nazywano kraszankami, malowanka-
mi, byczkami, ałunkami i hałunkami. 
Jeżeli na jajku wyskrobany był wzór, 
zwano je rysowanką lub skrobanką. 
Pisankami lub piskami zwano jajka 
malowane na jeden kolor lub kilka 
z białym wzorem. Do obyczajów lo-
kalnych zaliczano również używanie 
różnych barwników. Kolor żółty uzy-
skiwano z łupin cebuli, kolor jasnożół-
ty z kory młodej niedojrzałej jabłoni 
z dodatkiem kwiatów majówki błotnej 
i suszonych kwiatów jaskrów polnych. 
Zieloną barwę dawał wywar z widła-
ka, młode żyto ozime, liście pokrzy-
wy lub liście barwinka, suszony kwiat 
fiołka i jemioła. Liście bazylii nadawa-
ły jajkom kolor brunatny, podobnie 
jak moczenie jajek w wodzie stojącej 
w wydrążonym pniu dębowym. Wy-
war z liści kwiatu ciemnej malwy bar-
wił jajka na fioletowo. Kolor czerwo-
ny nadawała kora dębowa, krokusy, 
szyszki olchowe, owoce czarnego bzu 
i suszone owoce jagody. Kora olchy 
i młode liście klonu czarnego nada-
wały jajkom kolor czarny. Barwy pi-
sanek miały znaczenie symboliczne. 
Ubarwione na kolor fioletowy lub nie-
bieski miały symbolizować koniec ża-
łoby wielkopostnej. Barwa żółta, zielo-
na i różowa oznaczały radość ze zmar-
twychwstania Chrystusa, zaś przelaną 
za grzechy krew Chrystusa symboli-
zowała barwa czerwona. Na jajku wy-
konywano różnorodne rysunki, były 
to sosenki, jabłuszka, topolki, dzwo-
neczki, koguciki i kurze łapki.
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Radosnych 
Świąt Wielkanocnych 

pogody w sercu i radości
oraz smacznego Święconego w gronie 

najbliższych osób
życzy wszystkim mieszkańcom

Zarząd wraz z pracownikami
Nieruchomości
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Wielka Sobota jest 
dniem aliturgicznym, 
w którym nie sprawuje 
się Eucharystii.

Dzień ten poświęcony jest 
wszelkiemu święceniu. Na pla-
cu przed kościołem rankiem tego 
dnia odbywało się święcenie ognia. 
Ogarki lub gałązki z tak poświę-
conego ognia zanoszono do do-
mów dla ochrony przed burzami 
i gradami. Przed kościołem opa-
lano również głowienki, czyli zło-
żone na krzyż drewienka leszczy-
ny. Popiół z tego stosu gospoda-
rze rozsypywali na polu podczas 
pierwszej orki, a głowienki w dru-
gi dzień świąt wielkanocnych dla 
ochrony od wszelkich klęsk zatykali 
na krańcach swojego pola.

Domy również były chronione 
przez święcone głowienki. Leszczy-
nowe krzyżyki przystrojone w kolo-
rowe bibułki przybijano nad drzwia-
mi. Miały one bronić złym duchom 
dostępu do domostw. Po poświęce-
niu ognia i wody, gdy ksiądz zaśpie-
wał „Gloria”, rozwiązywano dzwo-
ny kościelne, które dzwoniły pod-
ówczas po raz pierwszy po kilku-
dniowym milczeniu. Wodę i ogień 
święcono wyłącznie rano, pokarmy 
zaś przez cały dzień.

Stary obrzęd błogosławienia po-
karmów i napojów znany jest w ko-
ściele katolickim już w VIII wie-
ku. Jedynie w Polsce zachował się 

Wielka Sobota

do dziś. Święcono jaja jako sym-
bol Zmartwychwstania, chrzan 
jako symbol Męki Pańskiej, chleb 
symbolizujący ciało Chrystusa, ba-
ranka jako symbol ofiary złożonej 
na odpuszczenie grzechów. Za-
jączki wielkanocne (oprócz kukuł-
ki, koguta i bociana u ewangelików) 
symbolizują stałe odnawianie życia 
i czujność. Trzy zające symbolizują 
też Trójcę Świętą.

Jak pisał Newerani, uczony fran-
ciszkanin żyjący w połowie XVIII 
wieku, w Polsce święcono chrzan, 
na znak tego, iż „gorzkość męki Je-
zusowej tego dnia w słodycz i ra-
dość się zamieniła. I dlatego też 
przy tym masło święcą, które zna-
czy tę słodycz. Święcą też na ostatek 

jaja kurze na dowód tego, że przez 
Chrystusa odrodzeni jesteśmy”.

W dzisiejszym święconym jest 
chrzan, sól, kiełbasa, babka, barwi-
nek i pisanki. Według starej trady-
cji święcone miało nadzwyczajną 
moc. Należało więc ze święconym 
obejść dom trzy razy, aby zapewnić 
mu dostatek i ochronę przed wszel-
kimi szkodnikami. W czterech ro-
gach granic wioski należało zako-
pać poświęcone kości zwierząt dla 
ochrony od klęsk i gradu. Skorupki 
jajek wyrzucone do ogrodu chroniły 
przed szkodą. Święconym należało 
podzielić się z sierotami i najbied-
niejszymi.

Na dworach szlachty, w do-
mostwach arystokracji i bogatego 

mieszczaństwa zwyczajem było bar-
dzo sute święcone.

Oto opis święconego, jakie 
w XVII wieku wyprawił wojewo-
da Sapieha: „na samym środku był 
baranek z chorągiewką, calutki z pi-
stacjami, stało czterech przeogrom-
nych dzików, to jest tyle ile części 
roku, stało tandem 12 jeleni, nadzia-
ne były rozmaitą zwierzyną, zająca-
mi, cietrzewiami, dropiami. Te je-
lenie wyobrażały 12 miesięcy. Na-
około były ciasta sążniste tyle, ile 
tygodni w roku to jest 52, całe cud-
ne placki, mazury, żmudzkie piero-
gi, a wszystko wysadzane bakalią. 
Za nimi było 365 babek, to jest tyle, 
ile dni w roku. Każde było zdobione 
inskrypcjami i floresmi. Dla czela-

dzi dworskiej przygotowano 8760 
kwart miodu, to jest tyle, ile godzin 
w roku” Baby wielkanocne miały 
wysokość na łokieć (50 cm).

Nie mniej obfite było święcone 
na dworze Księcia Radziwiłła Sie-
rotki:

„(...) z miodu lipcowego była sa-
dzawka, z wyspą zielonym owsem 
pokrytą, na której się pasł święty 
baranek z chorągwią (...). Na tego 
baranka czterech dzików okropnej 
wielkości upieczonych całkowicie, 
dwanaście jeleni ze złoconymi ro-
gami, w różnych pozyturach wy-
skakiwało z lasu, który był z drzew 
pomarańczowych, różnymi konfek-
tami obrodzony (...) w przyległej 
komnacie były ciasta i napoje, (…) 
baby podobne skałom nosiły na gło-
wach z migdałowych murów groty 
i fortyfikacje, coś nawet podobnego 
Jerozolimie widać było, albowiem 
śród cukrowych domów ukryte ana-
nasy koronami szarymi naśladowa-
ły palmowe drzewa, a w bramach 
zaś figurki cukrowe w pancerzach 
i z krzyżami czerwonymi na pier-
siach jako jerozolimscy rycerze (…) 
stali na straży”.

Oczywiście z takim święconym 
nikt nie szedł do Kościoła. Księża 
objeżdżali więc pałace, dwory i za-
ścianki.

Wielką Sobotę do XVIII wieku 
kończyła uroczysta rezurekcja – na-
bożeństwo biorące swą nazwę z ła-
cińskiego resurrectio – zmartwych-
wstanie. Nabożeństwo to odprawia-
no w Wielką Sobotę o 12 w nocy.

Ucałowanie krzyża w kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny
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W VI wieku 
papież Grzegorz 
Wielki nazwał 
Wielką Niedzielę 
Solemnitas 
Solemnitatum 
– uroczystością 
uroczystości.

Począwszy od czasów 
stanisławowskich (wiek 
XVIII) uroczystość Zmar-
twychwstania przeniesio-
no na niedzielny poranek. 
Dzwony rezurekcyjne wzy-
wały wszystkich wiernych 
na nabożeństwo, w sukurs 
im szły armaty, moździerze, 
strzelby i pistolety. Rezu-
rekcja jest nabożeństwem 
radosnym, podczas którego 
wynoszono Najświętszy Sa-
krament z Chrystusowego 
grobu i trzykrotnie obno-
szono go w uroczystej pro-
cesji wokoło kościoła, wtó-
rowały temu pieśni wielka-
nocne, w tym jedna z naj-
bardziej rozpowszechnio-
nych, śpiewana od setek lat 
– „Wesoły nam dziś dzień 
nastał”. Karmazynowy bal-
dachim nad księdzem cele-
brantem nieśli najznamie-
nitsi mieszkańcy parafii, 
procesja wiodła dziedziń-
cami kościoła wysłanymi 

�

Wielka Niedziela

ozdobnymi makatami. Ob-
chód ten bierze swe począt-
ki w misteriach średnio-
wiecznych, do Polski przy-
wędrował wraz z zakonem 
bożogrobców.

Według ludowych wie-
rzeń w czasie rezurekcji woda 
w studniach i źródłach zamie-
niała się na chwilę w miód, 
a skarby ukryte w ziemi za-
palały się jasnym płomieniem.

Wracając z rezurekcji, 
wierni pozdrawiają się sło-
wami „Chrystus Pan zmar-
twychwstał” i odpowiadają 
na to powitanie „Prawdzi-
wie zmartwychwstał”. Wedle 

starej tradycji po przyjściu 
do domu gospodarze winni 
wypuścić konie, aby cieszyły 
się wolnością i w taki sposób 
święciły to wielkie święto.

Gospodarze potrząsa-
li drzewkami owocowymi, 
by te obficie rodziły, wypo-
wiadali tez słowa „Powstań 
drzewo, bo Chrystus zmar-
twychpowstał”.

Po Wielkim Poście z nie-
cierpliwością oczekiwano 
na śniadanie wielkanocne, 
do którego zasiadano tuż 
po rezurekcji. Jak nakazywał 
stary obyczaj, dla zdrowia 
należało zjeść na czczo świę-
conego chrzanu i chuchnąć 
trzy razy do komina. Po tym 
najpierw należało zjeść świę-
cone, rozpoczynając od ka-
wałeczka jaja, potem kawa-
łek chleba z masłem, wresz-
cie pieczenie, wędliny i kieł-
basę, a to wszystko z chrza-
nem. Na zakończenie ciasta, 
baby i serowniki.

Wierzono, że nic ze świę-
conego nie może się zmar-
nować. Okruszyny ciasta 
rozsypywano po ogrodzie, 
skorupki z jajek wynoszono 
na grządki, ze święconego 
chrzanu wykonywano krzy-
żyki, dla ochrony przed wę-
żami wkładano je pod węgły 
domu. Kawałki chleba, kieł-
basy i sera dawano krowom 
i koniom, aby bez chorób 

przetrwały do następnych 
świąt wielkanocnych.

Wielką Niedzielę święto-
wano wyłącznie w rodzin-
nym gronie, wizyty sąsia-
dom i znajomym składano 
w poniedziałek wielkanocny.

Ks. proboszcz Józef Gut 
tak oto opisuje znaczenie 
Zmartwychwstana:

„Św. Paweł stwierdził, 
iż jeśli Chrystus nam zmar-
twychpowstał, to próżna jest 
nasza wiara.

Zmartwychwstanie nada-
je wszystkiemu sens. Zmar-
twychwstanie to fakt histo-
ryczny. Ten, który narodził 
się w historii, żył w konkret-
nym czasie w Palestynie, był 
prawdziwym człowiekiem 
a jednocześnie czynił cuda. 
Został skazany na śmierć, 
choć był niewinny. Ciało jego 
złożono do grobu, po trzech 
dniach grób okazał się pusty. 
Chrystus ukazał się aposto-
łom w wieczerniku. Usłysze-
li jego słowa »Pokój wam«. 
Miał poranione ciało, ale 
to był on, musiał to uznać 
nawet Tomasz. Chrystus 
ukazał się też 500 innym bra-
ciom, po 40 dniach wstąpił 
do nieba.

Jeśli Chrystus zmartwych-
powstał to i my zmartwych-
wstaniemy. Dobro, które czy-
nimy na ziemi, idzie za nami 
poza granice śmierci”.

Zmartwychwstanie Raffaelino del Garbo, 1510 
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VIII Wielkanoc
bezpłatny dodatek CT
4 kwietnia 2012 rokuWesołego Alleluja

Dzień ten słynie 
w całej Polsce 
z oblewania się 
wodą. Zwyczaj 
ten zwie się 
oblewanką, 
lejkiem, św. 
lejkiem, meusem, 
emausem 
czy wreszcie 
śmigusem-
dyngusem.

Pierwsza wzmianka 
o dyngusie w Polsce pocho-
dzi z 1420 roku, była to de-
cyzja synodu diecezji po-
znańskiej zabraniająca tego 
zwyczaju, który pomimo 
takich restrykcji przetrwał 
do dzisiaj.

W wielu średniowiecz-
nych kościelnych kazaniach 
wspomina się ten obyczaj. 
W piętnastym wieku pisa-
no: „(...) niedziela wielkanoc-
na i dwa dni następne pełne 
są nierządnej zabawy, dyn-
gowania i rozmaitych gu-
seł. Mężczyźni i kobiety łu-
pią się, dyngują wzajemnie 
o podarki, mianowicie jajka, 
ciągną się do wody, przy-
czem niejednego duszą albo 
topią, smagając się rózgą”.

Ksiądz Kitowicz w swym 
opisie obyczajów VXIII 
wiecznej Polski pisał:

„Amanci dystyngowani, 
chcąc tę ceremonią odprawić 
na amantkach swoich bez ich 
przykrości, oblewali je lek-
ko różaną lub inną pachną-
cą woda po ręce, a najwięcej 
po gorsie, małą jaką sikawką 
albo flaszeczką”.

Do lejka w wielu miej-
scowościach przygotowy-
wano się już w Wielką Nie-
dzielę wieczorem. Młodzi 
mężczyźni, w tajemnicy 
przed dziewczętami, ukła-
dali w ten wieczór wiersze, 
które recytowali w ponie-
działek wielkanocny, sie-
dząc na dachach domostw 
lub wysokich drzewach. Wy-

Poniedziałek wielkanocny

mieniali w tych wierszach, 
zwanych przywoływkami, 
zalety i wady znanych so-
bie dziewcząt. I tak:
Panna Jadwiga, bogobojna,
Krowy nie wydoi, bo się 
ogona boi,
Izby nie wymiecie, po kolana 
śmiecie,
Jak chleb upiecze,
to się szczur pod skórką 
przewlecze,
Za karę dostanie sześc wiader 
wody.
Wszystkie przywoływki 
chłopcy rozpoczynali 
od słów:
nich się trzęsą wszystkie 
dziewki, zaczynamy 
przywoływki.

Ten stary zwyczaj zanika, 
nadal pielęgnowany jest jedy-
nie na Kujawach, w Szymbo-
rzu, gdzie hołduje mu do dzi-
siaj powstałe w 1834 roku 
Stowarzyszenie Klubu Kawa-
lerów.

Początek lanego ponie-
działku wywodzi się z Jerozo-
limy, gdzie, jak pisze ks. Kito-
wicz, gromadzących się i roz-
mawiających o zmartwych-
wstaniu Żydzi dla rozpędze-
nia oblewali wodą.

Nazwa śmigus-dyn-
gus wzięła się z połączenia 
dwóch zwyczajów wielka-
nocnych. Rankiem dyngo-
wano (dyng – znaczyło wy-
kup), najczęściej dyngowano 
o jaja, po południu oblewano 
dziewczęta wodą.

W Wielkopolsce po dyngu-
sie chodziła kompania z graj-
kiem, jeden z grupy dyngu-
jącej przebierał się za bocia-
na, inny niósł żywego kogu-
ta, jeszcze inny niósł torbę 
na datki. Na Mazowszu dyn-
gowanie powiązano ze zwy-
czajem topienia niedźwiedzia, 
który był symbolem zimy.

Termin śmigus pochodzi 
najprawdopodobniej od nie-
mieckiego słowa schmagu-
stern, co oznacza uderzanie 
brzozową rózgą. Zwyczaj ten 
wiązał się z wykupem oraz 
oblewaniem wodą. Dawniej 
ściśle przestrzegano regu-
ły, że w poniedziałek wiel-
kanocny panowie oblewali 
panie i mogli to robić przez 
cały dzień, natomiast panie 
– we wtorek, czyli w trzeci 
dzień świąt, oblewali panów.

Na Mazowszu, obok zwy-
czaju dyngowania, pojawił 
się obrzęd chodzenia chłop-

ców z kogutkiem, a dziew-
cząt z gaikiem, podczas któ-
rego zbierano podarunki 
za śpiewy i powinszowania. 
Gaik, zwany również ma-
ikiem lub nowym laikiem, był 
choinką lub sosnową gałęzią 
przybraną w różnokolorowe 
wstążki.

W niektórych okolicach 
wożono na wózku żywego 
koguta przystrojonego wstąż-
kami i kwiatami, w innych zaś 
dyngusowy kurek pieczony 

był z ciasta, lepiony z gliny, 
strugany w drewnie a ozdo-
biony piórami z kogucich ogo-
nów. W Krakowskiem kogu-
ta zastąpiono barankiem, ale 
sam zwyczaj był podobny. To-
warzyszył mu wiersz:
Miły gospodarzu, puście nas 
do izby,
bo nas tu niewiela, nie 
zrobimy ciżby,
Stoimy za drzwiami, jest Pan 
Jezus z nami,
Do izby nas puście, 

bo my po śmiguście,
A dajcie, co macie dać,
Bo nam tutaj zimno stać,
Krótkie mamy kożuszki,
To nam pomarzną brzuszki.

Dostawali dyng, szmigus, 
wykup lub datek głównie 
w postaci jaj, ale też mazur-
ków, placków i kiełbas.
Pielęgnujmy dawne przodków 
obrzędy,...
gdzie była przeszłość, tam 
i przyszłość będzie.

(Leon Potocki, 1854 rok)

Obyczaje świąt wielka-
nocnych czerpiemy od na-
szych rodziców, ci zaś prze-
jęli je od naszych dziadów. 
Tak przekazywane z roku 
na rok zwyczaje utrwalają 
więzi rodzinne i nadają na-
szemu życiu swoiste znacze-
nie i sens.

W Jaworznie tradycje wiel-
kanocne są podtrzymywane 
w każdej rodzinie. Od Nie-
dzieli Palmowej po ponie-
działek wielkanocny wszyscy 
oddają się znanym od pokoleń 
zwyczajom.

Aby z siłą tradycji iść 
w przyszłość, pamiętajmy 
o przeszłości. Szanowni Pań-
stwo życzę Państwu pięknych 
świąt. Chrystus zmartwych-
powstał. Alleluja.

Elżbieta Bigas
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Sport
12 miejsce w tabeli zajął MCKiS Termo-Rex

TABELE

III liga opolsko-śląska
1. Rozwój Katowice 17 38 35:11
2. Polonia Łaziska Górne 17 33 31:16
3. Pniówek Pawłowice Śląskie 17 33 25:10
4. Skałka Żabnica 17 29 30:17
5. Szczakowianka Jaworzno 17 28 31:16
6. Odra Opole  17 28 25:17
7. LZS Leśnica 17 27 28:18
8. Skra Częstochowa 17 27 20:14
9. BKS Stal Bielsko-Biała 17 25 20:20
10. Przyszłość Rogów 17 24 29:24
11. LZS Piotrówka 17 22 23:18
12. Start Bogdanowice 17 14 14:38
13. TOR Dobrzeń Wielki 17 13 12:33
14. Victoria Częstochowa 17 12 16:37
15. Start Namysłów 17 8 11:29
16. Victoria Chróścice 17 8 13:45

17. kolejka 31 marca
Rozwój Katowice 1–1 Start Namysłów
Polonia Łaziska Górne 1–1 BKS Stal Bielsko-Biała
Skałka Żabnica 1–0 LZS Piotrówka
Pniówek Pawłowice Śląskie 1–0 Skra Częstochowa
Szczakowianka Jaworzno 0–1 Start Bogdanowice
TOR Dobrzeń Wielki 1–1 Victoria Częstochowa
LZS Leśnica 2–1 Odra Opole
Przyszłość Rogów 2–1 Victoria Chróścice

18. kolejka 7 kwietnia
BKS Stal Bielsko-Biała – Przyszłość Rogów
Victoria Chróścice – LZS Leśnica
Odra Opole – TOR Dobrzeń Wielki
Victoria Częstochowa – Szczakowianka Jaworzno
Start Bogdanowice – Pniówek Pawłowice Śląskie
Skra Częstochowa – Skałka Żabnica
LZS Piotrówka – Start Namysłów
Rozwój Katowice – Polonia Łaziska Górne

V liga gr. Katowice II
1.  Gwarek Tarnowskie Góry 16 46 49:14
2. AKS Niwka Sosnowiec 17 43 76:17
3.  Unia Ząbkowice 16 37 51:28
4. Unia Dąbrowa Górnicza 17 32 40:18
5. Orzeł Nakło Śląskie 17 31 32:26
6. Strażak Mierzęcice 17 25 30:30
7. Podlesianka Katowice 17 23 28:29
8. Wawel Wirek 17 23 30:35
9. MKS Siemianowice Śląskie 17 21 23:43
10. Ciężkowianka Jaworzno 17 21 31:34
11. RKS Grodziec 17 18 34:36
12. Urania Ruda Śląska 17 17 27:29
13. Zgoda Byczyna 17 16 21:46
14. Orzeł Biały Brzeziny Śląskie  17 13 25:42
15. Piast Ożarowice 17 9 15:53
16. MCKS Czeladź 17 9 20:52

17. kolejka 31 marca – 1 kwietnia
Wawel Wirek 5–2 MCKS Czeladź
Unia Ząbkowice – Gwarek Tarnowskie Góry*
RKS Grodziec 3–0 Orzeł Biały Brzeziny Śląskie
Orzeł Nakło Śląskie 1–0 Unia Dąbrowa Górnicza
Strażak Mierzęcice 0–0 Podlesianka Katowice
AKS Niwka Sosnowiec 3–2 Urania Ruda Śląska
Zgoda Byczyna 2–1 Piast Ożarowice
MKS Siemianowice Śląskie 4–2 Ciężkowianka Jaworzno
*spotkanie odbędzie się 9 maja

18. kolejka 7 kwietnia
Wawel Wirek – Gwarek Tarnowskie Góry
MCKS Czeladź – MKS Siemianowice Śląskie
Ciężkowianka Jaworzno – Zgoda Byczyna
Piast Ożarowice – AKS Niwka Sosnowiec
Urania Ruda Śląska – Strażak Mierzęcice
Podlesianka Katowice – Orzeł Nakło Śląskie
Unia Dąbrowa Górnicza – RKS Grodziec
Orzeł Biały Brzeziny Śląskie – Unia Ząbkowice

II liga koszykówki mężczyzn
1. Śląsk Wrocław 26 49 23:3
2. Stal Ostrów Wlkp. 26 45 19:7
3. AZS AWF Katowice 26 45 19:7
4. Pogoń Prudnik 26 43 17:9
5.  WKK Wrocław 26 42 16:10
6. AZS AGH Kraków 26 40 14:12
7. Alba Chorzów 26 40 14:12
8. GTK Gliwice 26 39 13:13
9. MKS Skierniewice 26 38 12:14
10. HK Żory 26 36 10:16
11. Doral Kłodzko 26 34 8:18
12. MCKiS Termo-Rex Jaworzno 26 34 8:18
13. KKS Mickiewicz Katowice 26 32 6:20
14. Piotrcovia Piotrków Trybunalski 26 29 3:23

25. kolejka 28 marca
MCKiS Termo-Rex Jaworzno 64–70 Alba Chorzów 

26. kolejka 31 marca
Alba Chorzów 94–90 KKS Mickiewicz Katowice
AZS AGH Kraków 87–80 Stal Ostrów Wlkp.
Doral Kłodzko 72–81 Pogoń Prudnik
AZS AWF Katowice 99–70 MCKiS Termo-Rex Jaworzno
HK Żory 70–77 WKK Wrocław
MKS Skierniewice 88-61 Piotrcovia Piotrków Trybunalski
WKS Śląsk Wrocław 95–61 GTK Gliwice

I runda play-off 11, 14 kwietnia (do dwóch zwycięstw)
WKS Śląsk Wrocław – GTK Gliwice
Stal Ostrów Wlkp. – AZS AGH Kraków
AZS AWF Katowice – Alba Chorzów
Pogoń Prudnik – WKK Wrocław

I runda play-out 14, 15 kwietnia (do trzech zwycięstw)
MKS Skierniewice – Piotrcovia Piotrków Trybunalski
HK Żory – KKS Mickiewicz Katowice
Doral Kłodzko – MCKiS Termo-Rex Jaworzno

Bartek Długajczyk

Nie zakończyli pozytywnym 
akcentem jaworzniccy 
koszykarze rundy 
zasadniczej sezonu 
2011/2012. Podopieczni 
Tomasza Jędrosa w dwóch 
ostatnich meczach przegrali 
najpierw na własnym 
parkiecie z drużyną Alby 
Chorzów sześcioma 
punktami, a następnie, 
w meczu oddanym 
praktycznie bez walki, 
z Akademikami z Katowic.

W pierwszym meczu, u siebie, 
z chorzowskim zespołem mieliśmy 
troszkę więcej emocji niż w meczu 
wyjazdowym w Katowicach, aczkol-
wiek żaden z nich nie zakończył się 
po myśli jaworznian.

W meczu z Albą gospodarze już 
od samego początku zobowiązani 
byli gonić wynik. Przegrana dwu-
nastoma punktami w pierwszej 
kwarcie zmuszała naszych koszy-
karzy do wytężonej pracy w dal-
szej części meczu. W drugiej ja-
worznianie wygrali tylko jednym 
punktem, by następnie przegrać 
dosyć wyraźnie 17:24. Przed ostat-
nią kwartą nasi zawodnicy musieli 
nadrobić aż 18 punktów. Udało się 
wywalczyć tylko dwanaście i to go-
ście na koniec mogli cieszyć się ze 
zwycięstwa. Najlepszymi rzucają-
cymi po naszej stronie byli Remin 
oraz Środa. W zbiórkach, można po-

wiedzieć, tradycyjnie przegraliśmy 
21:32, mimo że nieznacznie byliśmy 
lepsi w zbiórce w ataku.
Skład: Lemański, Bączyński, Środa, 
Remin, Matysiak. Grali także: Gro-
chowski, Kozioł, Kujon.

W meczu natomiast z drużyną 
z Katowic, która ostatecznie w ta-
beli zajęła wysokie, trzecie miejsce 
na podium, nie mieliśmy już abso-
lutnie nic do powiedzenia. Do ostat-
niej syreny tego meczu Akademicy 
z Katowic kontrolowali przebieg 
tego meczu, nie pozwalając choć 
na chwilę zbliżyć się swojemu ry-
walowi.

Skład: Lemański, Bączyński, Środa, 
Remin, Matysiak. Grali także: M. Ję-
dros, Grochowski, Kozioł, Kujon

O utrzymanie w fazie play-out
MCKiS Termo-Rex Jaworzno 

po serii 26 spotkań uplasował się 
również na trzeciej pozycji, tyle 
że od końca, zajmując ostatecz-
nie 12. miejsce. Teraz przed pod-
opiecznymi Tomasza Jędrosa roz-
grywki play-out, które zadecydują 
o drugoligowym bycie jaworznian. 
Rywalem MCKiS-u będzie drużyna 
z takim samym dorobkiem punk-
towym co jaworznianie, plasują-

cy się o jedno oczko wyżej. Mowa 
tu o zespole Doralu Zetkama Nysa 
Kłodzko. Pierwsze dwa spotkanie 
nasi koszykarze rozegrają 14 i 15 
kwietnia na wyjeździe w Kłodzku. 
Następny, trzeci pojedynek odbę-
dzie się 21 kwietnia, tyle że już 
w Jaworznie. Ewentualne kolej-
ne mecze, jeśli te dotychczas nie 
przyniosą rozstrzygnięcia, roze-
grane zostaną 22 (w Jaworznie) 
i 25 kwietnia (w Kłodzku). Rywali-
zacja, jak już można się domyślić, 
toczy się do trzech zwycięstw, na-
tomiast przegrany żegna się z ligą.

Rafał Jarząbek

KOSZYKÓWKA

MCKiS Termo-Rex Jaworzno – Alba Chorzów 64:70 (8:20, 15:14, 17:24, 24:12)
KS AZS AWF Katowice – MCKiS Termo-Rex Jaworzno 99:70 (29:17, 24:17, 19:15, 27:21)

Dwie porażki na koniec

W sobotę 31 marca za-
wodnicy Klubu Wal-
ki Wręcz „Partner 2” 

Jaworzno, działającego przy 
Gimnazjum nr 3, podopieczni mi-
strza Łukasza Proksy, startowali 
w trzecim w tym roku turnieju 
w ramach Ogólnopolskiej Ligi 
Dzieci i Młodzieży w Ju-jitsu. 

W zawodach rozgrywanych 
w hali MOSiR w Katowicach, or-
ganizowanych pod auspicjami 
Śląskiego Związku Ju-jitsu, udział 
wzięło około 150 zawodników z kil-
kunastu klubów z całego kraju.

Miejsca zawodników 
KWW „Partner 2” Jaworzno:

1 miejsce: Igor Woźniak – Szkoła Podstawowa 
nr 16, Alicja Kalina – Szkoła Podstawowa nr 8
2 miejsce: Kamil Skwara – Gimnazjum nr 3
Maciej Śliwa – Gimnazjum nr 9, Marta Jabłoń-
ska – Szkoła Podstawowa nr 16
3 miejsce: Anna Kwadrans – Liceum Ogólno-
kształcące nr 2, Filip Stolecki – Przedszkole nr 
24, Patryk Matusik – Szkoła Podstawowa nr 18
4 miejsce: Jakub Owczarek – Szkoła Podsta-
wowa nr 7.

Wśród zawodników reprezentu-
jących Jaworzno w klasie dzieci naj-
lepiej zaprezentował się Igor Woź-
niak, którego walki były bardzo wi-
dowiskowe i stały na wysokim po-
ziomie, dzięki skutecznym techni-

kom rzutów kubi-nage oraz trzyma-
niom kesa-gatame zajął pierwsze 
miejsce w swojej kategorii. Marta 
Jabłońska, która walcząc w kategorii 
chłopców, z powodzeniem stosowa-
ła rzuty o-goshi oraz trzymania ta-
te-shiho-gatame, dotarła do finału, 
który nieznacznie przegrała, plasu-
jąc się na drugim miejscu. Na po-
chwałę zasługuje również postawa 

Jakuba Owczarka, który zdobywał 
pierwsze doświadczenia na zawo-
dach i zajął czwarte miejsce w swo-
jej kategorii. Startujący w klasie ju-
niorów uczeń klasy wspinaczkowo-
obronnej Kamil Skwara stoczył bar-
dzo wyrównane pojedynki, w któ-
rych pokazał dużą wszechstron-
ność, dzięki skutecznym technikom 
kopnięć mae-geri, mawashi-geri, 

rzutom tani-otoshi oraz trzyma-
niom yoko-shihe-gatame zajął dru-
gie miejsce w swojej kategorii. Ma-
ciej Śliwa z powodzeniem stosował 
ciosy tsuki oraz rzuty morote-gari, 
dzięki czemu dotarł do finału, który 
nieznacznie przegrał, plasując się 
na drugim miejscu. W swoim de-
biucie Anna Kwadrans, walcząc bar-
dzo odważnie z bardziej doświad-
czonymi zawodniczkami, skutecznie 
stosowała kopnięcia mawashi geri, 
rzuty osoto-gari i tani-otoshi i za-
jęła trzecie miejsce w swojej kate-
gorii. Najlepsi zawodnicy w klasy-
fikacji generalnej po zakończeniu 
Ligi w sezonie 2011/2012 będą po-
wołani do Kadry Śląska w Ju-jitsu, 
która będzie startować w zawodach 
międzynarodowych. Trener Łukasz 
Proksa dziękuje za współpracę i po-
moc w organizacji szkolenia w klu-
bie Urzędowi Miejskiemu w Jaworz-
na, Gimnazjum nr 3 w Jaworznie, 
firmie Partner 2 z Jaworzna, firmie 
Rampa z Imielina oraz pani Gabrie-
li Burzyńskiej. Wszystkich zainte-
resowanych szkoleniem z zakresu 
walki sportowej, samoobrony oraz 
walki realnej MMA zapraszamy 
na wspólne treningi. Informacje: 
tel. 502138185, www.jujitsu.part-
ner2.pl.

IW

Ogólnopolska Liga Dzieci i Młodzieży w Ju-jitsu

Kamil Skwara z prawej

Koszykarze nie zakończyli rundy zasadniczej w najlepszym stylu
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Inwestycje MPWiK Jaworzno

35 mln zł na inwestycje, czyli...  
wody w sikawkach nie zabraknie!
Mimo zapowiadanej 
słonecznej pogody, 
tegoroczny dyngus 
w Jaworznie będzie 
mokry. Wody 
nie zabraknie 
dzięki Miejskiemu 
Przedsiębiorstwu 
Wodociągów 
i Kanalizacji, które 
w ostatnich trzech 
latach zainwestowało 
w modernizację 
infrastruktury aż 35 mln 
zł, a tylko do końca 2012 
roku dołoży do tego 
kwotę 14 mln zł!

Od dwóch lat na Podłężu prowadzona jest wymiana rurociągów. Zmodernizowano 
już sieć magistralną na całej długości al. Piłsudskiego, a także odcinek sieci 
w ulicy Wilczej. W 2012 na wymianę wodociągu w ul. Towarowej i Fredy spółka 
wodociągowa zabezpieczyła kolejne 1,2 mln zł

W maju zakończy się wymiana sieci 
wodno-kanalizacyjnej na ul. Kalinowej. 
Jej wartość to ponad 1,5 mln zł

Modernizacja dwóch zbiorników wody pitnej kosztowała ponad 4 mln zł. W 2012 
za kwotę 2 mln zł rozpocznie się modernizacja kolejnych trzech zbiorników

Wielkanoc to święta ra-
dosne. W mojej rodzi-
nie od zawsze to czas 

spotkań z najbliższymi, rozpo-
czynając od śniadania wielka-
nocnego, świątecznego obiadu 
u moich rodziców na Starej Hu-
cie, poprzez spacery w wielka-
nocny poniedziałek.

Teraz, kiedy cała trójka moich 
dzieci studiuje i mieszka poza 
Jaworznem, to każde święta 
są jeszcze bardziej wyczekiwa-
nym czasem, kiedy rodzina może 
zasiąść do wspólnego stołu.

Jesteśmy przywiązani bar-
dziej do tradycji małopolskich 
niż śląskich, więc nie mamy 
zwyczajów związanych z tzw. 
zajączkiem, ale tradycyjnie ra-
zem z dziećmi robimy kolorowe 
pisanki, były już różne: malowa-
ne pędzelkiem, farbowane w ce-
buli, kolorowane z pomocą goto-
wych farbek.

Specjalnością młodszej córki 
Małgosi są wypieki, więc chęt-
nie zastępuje mnie w kuchni 
przy pieczeniu baby wielkanoc-
nej i tradycyjnego mazurka.

Jak spędzam święta?

Najbardziej smutnym obowiąz-
kiem jest tarcie chrzanu – mówię, 
smutnym, bo wyciskającym nie-
jedną łezkę i to zadanie przypada 
zawsze mi w udziale.

Ten obowiązkowo osobiście 
utarty chrzan podaję połączony 
z ugotowanymi żółtkami oraz bu-
raczkami.

Święta wielkanocne to niezwy-
kły czas budzącej się wiosennie 
przyrody dający nadzieję na lep-
szy, kolejny rok.

Ewa Zuber

Radna Ewa Zuber

Zgodnie z tradycją w pierw-
szy kalendarzowy dzień 
wiosny młodzież chętnie 

udaje się na wagary, by zapo-
mnieć o obowiązkach szkolnych.

Jak tę młodzież w szkole zatrzy-
mać? Na to pytanie możemy od-
powiedzieć, przyglądając się dzia-
łaniom pedagogów z Ekonomika. 
Dla spragnionych zabawy zostały 
zorganizowane ciekawe konkursy. 
Nasz sympatyczny profesor języ-
ka angielskiego Krzysztof Stankie-
wicz zaprosił entuzjastów na kon-
kurs wiedzy o zespole Queen.

Najwięcej emocji wzbudzi-
ła jednak druga część spotkania, 
całkiem udana replika programu 
telewizyjnego „Mam talent”. Na-
sze koleżanki i koledzy chętnie 
prezentowali zdolności wokalne. 
Słuchaliśmy repertuarów polskich 
i zagranicznych gwiazd. Gorąco 
oklaskiwano wszystkich uczestni-
ków turnieju, doceniając ich od-
wagę i kreatywność.

Obok piosenki zagościł na estra-
dzie taniec; klasyczny towarzyski 

i nowoczesny hip-hop. Największą 
niespodziankę sprawiła nam kole-
żanka Anna Szypulska, która zatań-
czyła swój popisowy numer w sty-
lu C-Walk. Nasi koledzy prezento-
wali swoje umiejętności sceniczne 
w dialogach kabaretowych.

Rozrywka była przednia, a na-
grody otrzymali: I miejsce Tomek 
Sobotka z zespołem; II miejsce 
Adrian Chodup; III miejsce ze-
spół Just5.

Czy w szkole bez odpytywania, 
kartkówek i klasówek można się 
czegoś nauczyć?

Oczywiście tak. Święto wio-
sny w Ekonomiku przekonało nas 
o tym, że uczestnicząc wspólnie 
w eliminacjach artystycznych, 
kształtujemy swoją wrażliwość 
emocjonalną i umacniamy więzi 
społeczne.

Dorota Gawor, Justyna Wierzbic, 
Ekonomik/ MDK

Wiosną cieplejszy wieje wiatr

Święto wiosny w Ekonomiku

Z okazji obchodów Świa-
towego Dnia Frankofo-
nii,  w środę 28 marca 

2012, uczniowie klasy pierw-
szej gościli w Instytucie Języ-
ków Romańskich i Translato-
ryki Uniwersytetu Śląskiego 
w Sosnowcu. Nasza szkoła jako 
jedyna ze szkół technicznych 
i jedyna z jaworznickich otrzy-
mała zaproszenie na Święto 
Frankofonii.

Opiekunem uczniów był nauczy-
ciel języka francuskiego mgr Kata-
rzyna Pelc. Udział w tym dniu sta-
nowił inny rodzaj zajęć nauki języ-
ka, który tym samym miał być dla 
uczniów urozmaiceniem, a jedno-
cześnie miał zachęcić ich do stu-
diów na kierunkach filologicznych 
ze szczególnym uwzględnieniem 
filologii romańskiej.
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Technikum nr 6 z wizytą na UŚ
Tego dnia Instytut zaprezento-

wał bogatą ofertę edukacyjną oraz 
wydarzenia o charakterze kultural-
nym propagujące język francuski. 
Studenci przygotowali ciekawe pre-
zentacje na temat języka francuskie-
go oraz jego licznych odmian. Ma-
gistranci filologii romańskiej przy-
gotowali i przedstawili sztukę dra-
maturga belgijskiego Maurycego 
Maeterlinka: „Ariadna i Sinobrody” 
pod kierunkiem pracownika uczelni 
– dr Buaty Maleli. Uczniowie mieli 
do dyspozycji dwujęzyczne opraco-
wania sztuki, które pomogły im le-
piej zrozumieć jej treść. Uczniowie 
naszej szkoły docenili umiejętności 
językowe i teatralne wykonawców.

Wszyscy, którzy tego dnia 
uczestniczyli w zajęciach, byli bar-
dzo zadowoleni z przebiegu uro-
czystości, wiele nauczyli się, zdo-

byli nowe doświadczenia, a kon-
takt z pracownikami uczelni i jej 
studentami wywarł na nich ogrom-
ne wrażenie. Mają oni nadzieję, 
że za rok również będą mieli moż-
liwość skorzystać z zaproszenia 
na Światowy Dzień Frankofonii.

mgr Katarzyna Pelc

Strona główna Video Reklamy Katalog firm TV na żywo

tel. 32 751 91 30
e-mail: www.jaw.pl@gmail.com
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Redakcja „Co Tydzień”
43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7

tel. (032) 751-91-30

Reklama

Wywóz 
ścieków 
– asenizacja 14 m3

Tel. 501 22 33 51; 
(32) 615 12 81

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie 

ul. Północna 9 a, Jaworzno 
tel. 32/ 616 35 81 
e-mail: zsp1@jaworzno.edu.pl 

www.zsp1.jaworzno.edu.pl

Technikum 4-letnie
• technik budownictwa
• technik pojazdów samochodowych
• technik usług fryzjerskich
• technik handlowiec

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia
• sprzedawca

fryzjer, wielozawodowa (kucharz, fotograf, piekarz, cukiernik inne)

• mechanik pojazdów samochodowych
murarz, tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, monter instala-
cji przemysłowych, wielozawodowa (blacharz samochodowy, mon-
ter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter
izolacji budowlanych i inne)

Szkoła dla dorosłych 3-letnia
• Liceum Ogólnokształcące

Przyszłość murowana!
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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

Domy jednorodzinne

Obrońców Poczty Gdańskiej
Ceny od 3 tys. zł/m2

PPUH ULINEX tel. 603 422 822

Jak spędzam święta?

Radna Danuta Milner-Brzóska

Święta wielkanocne kojarzą 
mi się osobiście z przygo-
towaniami pięknego wio-

sennego koszyczka wielkanoc-
nego z tradycyjnym wsadem 
i z najważniejszym świątecznym 
śniadaniem, podczas którego 
dzielimy się jajkiem święconym 
i życzymy sobie wszystkiego 
najlepszego.

Dobrym zwyczajem były pisan-
ki kierowane, czyli podpisane dla 
kogo są zrobione. Były więc pięk-
nie zdobione małe dzieła sztuki. 
Teraz, kiedy rodzina jest większa 
spotykają się na stole wielkanoc-
nym pisanki góralskie, kroszonki 
śląskie i przez dzieci malowane 
jajeczka z fantazyjnymi wzorami. 
Na stole zawsze jest chrzan, wę-
dliny, pasztety i nowalijki. Po śnia-
daniu wszyscy wychodzimy do ko-
ścioła na msze świąteczną – to tra-
dycja. Oczywiście uroczysty obiad, 
a po nim spacer do lasu i witanie 
wiosny. Są na podwieczorkowym 
stole mazurki i ciasta, ale też pie-
czone wspólnie zajączki i baranki. 
Najmłodsze pokolenie najbardziej 

cieszy się zawsze z lanego ponie-
działku, bo woda leje się u nas 
wiadrami, nie oszczędza się star-
szych, ale też nie leje się ich lodo-
watą wodą, tylko letnią ha, ha, ha. 
Goście przyjeżdżają z ubrankami 
na zmianę i co dziwne nikt się nie 
gniewa, bo każdy wie, że to tra-
dycja rodzinna i święta bardzo ro-
dzinne.

Danuta Milner-Brzóska

ZAKŁAD
SZKLARSKI



27Co Tydzień nr 14/1071
4 kwietnia 2012 roku
Miasto Jaworzno

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

INNE

Zdrowie

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

Gabinet czynny od pon. – pt. 9.00 – 15.00, pozostałe dni  
od 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

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

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

PEDIATRZY

PROTETYCY

PSYCHOLOG CENTRUM ROZWOJU 
OSOBISTEGO I PSYCHOTERAPII SELF 

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

tel. 517 95 94 35 ul. Przechodnia 5

NEUROLOG

lek. med. Alicja Zgrzebnicka 
specjalista neurolog

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

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

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)

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych przyjmuje 
pon., czw., pt. 16.00-18.00 

tel. 0 607 31 45 35

Rejestracja tel. Pn., Czw.,Pt., od 16.00 do 18.00 – 607 314 535 
Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista neurolog 

przyjmuje wt., 16.00-18.00 
tel. 0 695 757 652

PSYCHOTERAPIA

Certyfikowany psychoterapeuta mgr Anna Gucik 
przyjmuje: Chrzanów Al. Henryka 53.

Rejestracja telefoniczna w czwartki od 19.00 – 20.00, 
tel. 601 050 012

www.psychoterapia-chrzanow.pl

Alkohol niszczy życie twoich lub 
twoich bliskich?

Proponuję fachową i dyskretną pomoc.
Tel. 506 820 281

Teresa Aniszewska Gabinet prywatny

Podaruj 1% podatku
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
KOŁO TERENOWE JAWORZNO
nr KRS 0000012847
Uwaga: w naszym przypadku KONIECZNY jest dopisek 
w rubryce „Cel szczegółowy” – DLA KOŁA JAWORZNO.
Koło Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Ja-
worznie działa w Jaworznie od ponad 30 lat (obecnie przy 
ul. Dwornickiego 7) i zrzesza około 180 osób z dysfunk-
cją wzroku.

Podaruj 1% swojego podatku 

Fundacji “Energetyka Na Rzecz Polski 

Południowej”.

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział 
Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego
 KRS 0000132934
Konto bankowe
 Bank BPH S.A. o/Jaworzno
 Nr 34 1060 0076 0000 3200 0036 7917

Jedyna taka 
Fundacja
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MZDiM informuje

MZNK informuje

Na przystankach do-
biega końca mon-
taż nowych wiat. 

Łącznie zamontowanych 
zostało 11 wiat wraz 
z wyposażeniem – tablicą 
na rozkłady jazdy, koszem 
i ławeczką. Nowa infra-
struktura została zainsta-
lowana na przystankach 
Ciężkowice Stadion, Elek-
trownia, Podłęże Osie-
dle, Matejki, Stara Huta 
Reja, Jeleń Leśniczów-
ka, Pszczelnik, Pieczy-
ska Centrum Nurkowe, 
Góra Piasku Kaliska, Bory 
Tetmajera i Bory Bielany. 
MZDiM planuje w najbliż-
szym okresie wykonać dla 
pasażerów peroniki przy-
stankowe oraz zamonto-
wać dodatkowe tablice 
z nazwami przystanków.

Nikodem Motyka, MZDiM

Pracownicy Miejskiego Za-
rządu Nieruchomości Komu-
nalnych wykorzystują słonecz-
ną pogodę i od kilku dni in-
tensywnie porządkują tereny 
gminne. Po okresie zimowym 
zadań jest bardzo dużo.

Uporządkowano już parki 
przy ul. Pocztowej, Kolejarzy 
oraz Jaworznickiej. W parkach 
wygrabiono trawniki, żywopłoty, 
krzewy i kwietniki bylinowe. Po-
rządki kontynuowane są na po-
zostałych zieleńcach w Centrum 
oraz na obszarze parku na Osie-
dlu Stałym i terenach zielonych 
przylegających do niego.

W najbliższych dniach 
kwietniki i wazy zlokalizowane 
w parkach i na skwerach oraz 
zieleńce w pasach drogowych 
zostaną obsadzone osiemnasto-
ma tysiącami roślin jednorocz-
nych. Kwiaty będą zdobić mia-
sto w osiedlach Centrum, Pod-
wale, Szczakowa oraz Stałe. Ra-
baty kwiatowe, trawniki, skupi-
ny krzewów i drzewa są istot-
nym elementem dekoracyjnym 
przestrzennej struktury miasta, 
wpływającym na jego atrakcyj-
ność. Roślinność porastająca 
zieleńce i parki wymaga sys-
tematycznych zabiegów pielę-
gnacyjnych. Utrzymanie takie-
go obszaru to praca wielu osób.

Przypominamy również 
mieszkańcom, że zgodnie z re-
gulaminem utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie mia-
sta Jaworzna, spoczywa na nich 
obowiązek utrzymania porząd-
ku zarówno na terenie nieru-
chomości jak i na obszarze 
bezpośrednio przylegającym 
do posesji.

Trwa modernizacja przystanków

Kwiaty ozdobią miasto Obejście źle wróży
Nasz fotoreporter 
odwiedził okolice 
budynku Szkoły 
Podstawowej nr 
15. Oto krótki 
fotoreportaż, który 
nie najlepiej wróży 
dla przyszłości tej 
placówki. Można by 
zadać pytanie: Gdzie 
jest gospodarz?

Remont ulicy Syrokomli
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Dzielnicowy Kalejdoskop
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Od 
poniedziałku 
do piątku 
w godz. 
8.00 – 16.00 
Przyjedziemy  
na miejsce. 

Dla nas 
każda 
sprawa jest 
ważna.

albo wyślij e-mail na adres:

dzielnice@ct.jaworzno.pl

Zadzwoń do nas
tel. 32 751 91 22 

kom. 602 693 821

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

29

��	���
��

�
�	��	�
���	

�	�����

����*-	

„
Gratulujemy autorowi, którego 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

@ e-mail @

Ciężkie kontenery

Byle nie brali przykładu

Święcony o 30 proc. droższy

Wirtualne huśtawki

A może święcony?
po-zdrówka

Zbig Adamczyk

���������	��
����%���
Kontener czeka na opróżnienie 

od roku.

Ktoś nasypał do niego gruzu 
i nikt nie chce go opróżnić

����������
�������
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Jeszcze jesienią 

pisaliśmy 
o zdewastowanych 

urządzeniach. 
Wiosna zagościła 

do parku, dzieci 
czekają na huśtawki

��������������
��	����$��

Kolejny�kontener czeka 
na opróżnienie. Tu też 

nasypano gruzu i nikt nie 
chciał go opróżnić.

A może jednak?

�������	�����
Z tyłu widać budowę. Mamy 
nadzieję, że budowlańcy nie 
wezmą przykładu ze znaku, 

który wygląda na pijany
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31Co Tydzień nr 14/1071
4 kwietnia 2012 roku
Miasto Jaworzno

Ogłoszenia drobne

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?
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Aktywni

Święta wielkanocne dla mnie 
i mojej najbliższej rodziny 
to przede wszystkim głębo-

kie przeżycie religijne. Obcho-
dzenie tych świąt rozpoczynamy 
od Triduum Paschalnego, a więc 
od uczestnictwa w nabożeń-
stwach w Wielki Czwartek, Wiel-
ki Piątek i Wielką Sobotę. 

Największym jednak przeży-
ciem jest msza rezurekcyjna, któ-
ra daje mi wielką nadzieję i siłę 
w moim życiu osobistym, a także 
w mojej pracy zawodowej i w pra-
cy społecznej. Atmosfera tego 
wielkiego przeżycia religijnego 
zostaje przeniesiona do mojego 
domu rodzinnego, gdzie w gronie 
najbliższej rodziny i często za-
proszonych gości uczestniczymy 
w śniadaniu wielkanocnym. Kilka 
lat temu, kiedy moje dzieci były 
małe, ważną częścią obchodów 
świąt Wielkiej Nocy było malowa-

Jak spędzam święta?

Radna Jolanta Smoliło-Żabińska

nie pisanek i święcenie pokarmów. 
Obecnie święci pokarmy moja do-
rosła już córka. Wszystkie potrawy 
wielkanocne przygotowuję domo-
wo z niewielką pomocą męża. Tra-
dycyjne ciasta to mazurek, sernik 
i makowiec. Do najczęstszych dań 
należą żurek staropolski, barszcz 
i pieczony indyk.

Jolanta Smoliło-Żabińska

Ciekawa kolekcja

W konkursie przedszkole Społeczne zajęło III miejsce.

Apel wielkanocny

Tradycją Gimnazjum 
nr 6 w Długoszynie 
stał się aktywny udział 
uczniów w duchowym 
przygotowaniu 
mieszkańców dzielnicy 
do nadchodzących świąt 
Wielkiej Nocy.

Po raz drugi gimnazjaliści, w tym 
roku pod opieką nauczycieli pani Olgi 
Polak i A. Odrzywołek, przygotowali 
uroczysty apel i zaprezentowali go 
w kościele parafialnym w niedzielę 
1 kwietnia. Zebrani w ciszy i skupie-
niu wysłuchali fragmentów Ewan-
gelii, poezji pasyjnej m in. Leopolda 
Staffa, Ewy Skarżyńskiej, Wojciecha 
Bąka w wykonaniu uczniów Karoli-
ny Jończyk, Marcina Głąba, Jakuba 
Malisza, Tomasza Sapety, Krzysztofa 
Kudynowskiego, Dominika Kołodzie-
ja, Jakuba Drapały, Szymona Mielni-
czuka i Patryka Wróbla.

Prowadzący apel uczniowie Aga-
ta Warzecha i Hubert Działakiewicz 
przybliżyli zgromadzonym znacze-
nie krzyża w tradycji chrześcijań-
skiej i świeckiej, a chór w składzie 
Marlena Dudek, Agnieszka Opalo-
ny, Emilia Cienciała, Karolina Kra-
soń i Aldona Hapczyk z towarzy-
szeniem Katarzyny Piątek na gita-
rze wykonał pieśni „Golgota”, „Roz-
pięty na ramionach”, „Nie zdejmę 
krzyża”, „Zmartwychwstał Pan”. 
Występ uświetniła również uczen-
nica Natalia Halota grająca na flecie 
poprzecznym między innymi pieśń 
„Zbawienie przyszło przez krzyż” 
oraz kończącą apel instrumentalną 
wersję piosenki „Hallelujah” Le-
onarda Cohena.

Występ gimnazjalistów został 
nagrodzony zasłużonymi brawami. 
Serdeczne podziękowania za pomoc 
i wsparcie przy przygotowaniu ape-
lu kierujemy do księdza proboszcza 
Mirosława Króla.

A. Odrzywołek

Uroczyste rozpoczęcie 
Wielkiego Tygodnia

Społeczne Przedszkole 
podjęło wyzwanie 
kształtowania postaw 
prozdrowotnych, 
przystępując 
do ogólnopolskiego 
konkursu 
optymistycznych 
przedszkoli „Wszyscy 
jemy zdrowo 
i kolorowo – zdrowie 
przede wszystkim”.

Pani Kamila Rzędzicka i Kata-
rzyna Wilkosz-Grześkowiak zo-
stały koordynatorkami projek-
tu, w którym brały udział nasze 
przedszkolaki. Zorganizowano 

tydzień zdrowia, w czasie jego 
trwania przedszkolaki pozna-
wały zasady zdrowego odżywia-
nia, dbania o higienę jamy ustnej 
oraz witaminy i ich rolę w orga-
nizmie. Zajęcia przeprowadzono 
atrakcyjnymi metodami, w któ-
re zaangażowane były nie tylko 
przedszkolaki, ale także pracow-
nicy służby zdrowia oraz rodzi-
ce. Działanie te zostały docenio-
ne przez organizatorów. W kon-
kursie, w którym brało udział 
140 przedszkoli z całej Polski, 
zajęliśmy III miejsce. To ogrom-
ny sukces, z którego bardzo się 
cieszymy. Jednak najważniejsze 
jest to, aby nasze przedszkolaki 
były zdrowe.

Kamila Rzędzicka

Sympatyk kotów, pan 
Henryk, poprosił nas 
o pomoc w znalezieniu 
domu dla czterech pięknych 
kotów z działek. Kotki 
są zadbane, odchowane, 
nie mają dużych wymagań 
i mogą zostać przyjaciółmi 
domu.

Koty  
do adopcji

TOZ Oddział w Jaworznie

Ogólnopolski sukces

Kolekcjonerstwo – 
zbieractwo, świadome 
gromadzenie 
przedmiotów o ustalonym 
zakresie merytorycznym, 
topograficznym lub 
chronologicznym w celu 
tworzenia zbiorów, 
wystaw i pokazów, 
najczęściej w formie 
amatorskiej jako hobby.

Powyższą definicję kolekcjo-
nerstwa można znaleźć w Wiki-
pedii. Wciąż można spotkać ludzi, 
którzy z ogromną pasją oddają się 
temu zajęciu. Świadczy o tym po-
większająca się liczba kolekcjone-
rów, którzy już po raz czwarty spo-
tkali się w Klubie „Relaks” aby za-
prezentować swoje zbiory.

A zbierać można właściwie 
wszystko: opakowania z produk-
tów spożywczych, rajstop, bibuł-
ki z cytrusów, temperówki, figurki 
rozmaitych zwierząt, widokówki, 
pudełka z papierosów, otwieracze 
do butelek, karty telefoniczne, dłu-
gopisy, fajki, figurki porcelanowe, 
zegary, proporczyki, lampy oliw-
ne i łojowe, stare instrumenty mu-
zyczne, etykiety z butelek z piwa, 
metalowe przedmioty wydobyte 
z ziemi (stare monety, fragmenty 
dział, naboje i kule do muszkietów 
itp.). Te i inne kolekcje prezen-
towane były w Klubie „Relaks”, 

a ich właściciele chętnie opowia-
dali o początkach swojego hobby, 
z dumą prezentując poszczególne 
okazy swoich zbiorów, z których 
zdobyciem wiązały się nieraz cie-
kawe historie. Są kolekcje, któ-
rych kompletowanie nie wymaga 
wielkich wysiłków, ale są i takie, 
do których przedmioty zdobywa 
się na „pchlich targach”, aukcjach 
staroci itp., a to już wymaga i cza-
su, i pieniędzy.

Spotkania kolekcjonerskie 
w Klubie „Relaks” pozwalają 
„zbieraczom” pochwalić się swo-
im hobby, zachęcić do niego in-
nych, umożliwiają nawiązywa-
nie kontaktów, wymianę okazów 

i doświadczeń. Uczestniczą w nich 
także osoby, które nie zajmują się 
kolekcjonerstwem, ale chętnie 
oglądają i z ciekawością słuchają 
opowieści hobbystów. Często zda-
rza się, że mamy w domu przed-
mioty nie zawsze potrzebne, które 
mogą sprawić dużą frajdę kolek-
cjonerowi.

Inicjatorką spotkań kolekcjone-
rów jest Maria Radziwolska, po-
etka należąca do Stowarzyszenie 
Twórców Kultury, od ponad 40 lat 
zajmująca się kolekcjonerstwem, 
posiada m.in. zbiory opakowań 
po mleku, budyniu, kisielu, raj-
stopach i figurki krówek.

GK

IV spotkanie kolekcjonerów
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Mieczysława Rudzka – 
kierownik jaworznic-
kiego zespołu folklo-

rystycznego Borowiacy tak oto 
wspomina święta wielkanocne:

„W Niedzielę Palmową ludzie 
przygotowywali palmy, z bazi, 
bukszpanu, zielonej sosny, jałow-
ca i kwitnącej już forsycji.

W Wielki Czwartek pieczono 
zarabiane w dzieżach chlebowych 
ciasta drożdżowe, spody drożdżo-
we, na które kładziono mak, ser, 
marmoladę i kruszonkę, samą 
kruszonkę i kakao. W piątek obo-
wiązywał post ścisły, obowiązko-
wo szło się do kościoła na drogę 
krzyżową do św. Wojciecha, w so-
botę zaś na święcone z jajek, ba-

Jak spędzam święta?

ranka, chleba, chrzanu, soli, pie-
przu i kiełbas.

Rezurekcja rozpoczynała się 
w Wielką Niedzielę o 6 rano, szło 
się na nią z Borów na piechotę”.

Mieczysława Rudzka

Zacytowane w tytule łaciń-
skie określenie genius loci 
w starożytności określało 

opiekuńczego ducha miejsca. 
Współcześnie oznacza miejsce 
szczególne, wyjątkowe, o niezwy-
kłej atmosferze, przyciągające 
do siebie ludzi, generujące niezwy-
kłe zjawiska i stymulujące rozwój 
talentów i wreszcie – emanujące 
na inne miejsca i ludzi. Muzeum 
miejskie każdego dnia powinno 
stawać się takim miejscem.

Zaproponowany przez nas kon-
kurs miał na celu przybliżyć dzieciom 
i młodzieży zagadnienia z dziedziny 
muzealnictwa. Odbył się w dwóch 
kategoriach: dla młodzieży – sce-
nariusz wystawy dotyczącej historii 
i dziedzictwa kulturowego miasta; 
dla dzieci – praca plastyczna na te-
mat zbiorów muzealnych i wydarzeń 
wystawienniczych zorganizowanych 
w Muzeum Miasta Jaworzna.

Tym samym konkurs stał się 
podsumowaniem pierwszego eta-
pu warsztatów Mali Kustosze, od-
bywających się w Muzeum Miasta 
Jaworzna od początku 2011 roku. 
Podczas zajęć pracownicy muzeum 
przekazywali wiedzę na temat gro-
madzenia i zabezpieczania dóbr kul-
tury, kategorii przedmiotów i tech-
nikach ich wykonania. Uczestnicy 
poznawali także podstawowe za-
gadnienia dotyczące tworzenia eks-
pozycji muzealnych i rekonstrukcji 
historycznych.

W kategorii na scenariusz wysta-
wy historycznej jury wyłoniło klika 
interesujących propozycji. Wyjąt-
kowe jednak okazały się dwie pra-
ce, a mianowicie pani Oliwii War-
muz z III Liceum Ogólnokształcące-
go oraz Michała Chrapka z II Liceum 
Ogólnokształcącego. Oboje otrzyma-
li dwa pierwsze miejsca.

Pierwsza z dwóch zwycięskich 
prac należąca do Oliwii Warmuz 
nosi tytuł:

„Wolność można odzyskać – mło-
dości nigdy (więzienie progresywne 
1951-1951 1956)”, wyróżniała się 
profesjonalnym, wystawienniczym 

opracowaniem tematu historyczne-
go. Autorka ciekawie i syntetycznie 
ujęła trudny wielo aspektowy temat. 
Zaproponowała cyfrową, precyzyjną 
wizualizację wystawy, która po zre-
alizowaniu mogłaby stanowić roz-
winięcie stałej ekspozycji w naszym 
muzeum. To bardzo ambitny, autor-
ski projekt.

Kolejnym laureatem pierwszej 
nagrody został Michał Chrapek za 
scenariusz pt. „Portrety czyli Jaworz-
nianie w legendzie i historii.” W jego 
pracy doceniliśmy pomysł na orygi-
nalny sposób przekazania historii 
swojej rodziny na tle historii miasta. 
Autor w umiejętny sposób połączył 
wiele wątków: historie ludzi i wy-
darzenia, związane z nimi miejsca 
i przedmioty, a także krążące o nich 
opowieści. Oprócz tekstu, napisane-
go oryginalnie i ze swadą, autor za-
prezentował warsztat pracy typowy 
dla historyka. A mianowicie: doko-
nał poszukiwań w terenie, przepro-
wadził wywiady ze świadkami zda-
rzeń, przedstawił także dokumenta-
cję przedmiotów.

W konkursie wyróżniono również 
inne scenariusze: Katarzyny Pławec-
kiej pt. „Jan Lis – pierwszy poległy. 
Opowieść o pradziadku, którego 
wartości zwyciężyły”(Gimnazjum 
nr 4), Klaudii Grzybek pt. „Historia 

wokół nas się dzieje. Historia Huty 
Szkła w Szczakowej” (III LO), Tymo-
teusza Odrzywolskiego pt. „Przemia-
ny społeczne na tle inwestycji w Ja-
worznie” (III LO).

Należy dodać, że wyróżnienia 
oraz jedna ze zwycięskich prac trafi-
ły do uczniów Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Podłężu. Zatem należy 
tu docenić wkład opiekuna uczniów, 
historyka – pani Eleonory Popław-
skiej, która zainspirowała młodzież 
do ambitnego i niełatwego zadania, 
jakim jest autorski scenariusz wy-
stawy historycznej. Dyrekcji Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących gratu-
lujemy tak silnej reprezentacji w tym 
przypadku w dziedzinie historii.

W kategorii praca plastyczna 
rozdaliśmy dwie pierwsze nagrody 
i pięć wyróżnień:

Pierwsze miejsca zdobyli: Alicja 
Maro, SP nr 14, klasa I a, Michał Sta-
no, SP nr 7, klasa II a.

Wyróżnienia: Daria Smalcerz – SP 
nr 18, klasa I b, Julia Koszyk – SP nr 
6, klasa III a, Natalia Węgrzyn – SP 
nr 1, klasa V b, Maria Migas – SP nr 
16, klasa IV, Magdalena Mida – SP 
nr 16, klasa VI b.

Laureatom i wyróżnionym oraz 
ich opiekunom gratulujemy!

Iwona Brandys –autor projektu
Muzeum Miasta Jaworzna

Finał konkursu 
Genius loci muzeum

Konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta

Umiejętność dzielenia się 
dobrocią i miłością jest 
najważniejszą umiejętno-

ścią jakiej możemy się nauczyć: 
to tak jakbyśmy nauczyli się być 
siewcami szczęścia – pisze B. 
Ferrero.

O takiej właśnie umiejętności 
była mowa podczas apelu z okazji 
VIII Narodowego Dnia Życia, który 
odbył się w Szkole Podstawowej nr 
3 w Niedzieliskach. Z wielką uwa-
gą uczniowie obejrzeli przedsta-
wienie o babci, wnuczce i paczce 
w złocistym papierze, która prze-
chodząc z rąk do rąk sprawiała, iż 
ludzi zaczynali rozmawiać ze sobą, 
uśmiechać się do siebie, odwiedzać 
wzajemnie. Kiedy paczka wróciła 
do babci, wnuczka zapytała: babciu 
powiedz co tam jest w środku? „nic 
specjalnego” powiedziała babcia: 
„Jedynie trochę miłości”.

Poprzez ten prosty przekaz uda-
ło się uczniom kl. VI b zaakcento-
wać znaczenie więzi rodzinnych, 
takiego budującego bycia z sobą. 
Bo czyż może być coś lepszego niż 
wspólnie spędzony czas, rozmo-
wa, uśmiech czy uścisk ręki? Tego 
wszystkiego uczymy się przede 
wszystkim w rodzinie. To wła-
śnie rodzina daje oparcie, pozwa-
la wzajemnie się uczyć oraz prze-
strzegać i pielęgnować wartości.

Tak jak w zaśpiewanej przez 
dzieci na koniec piosence: „Dziś 
z rodziną świat nie zginie, życie 
rodzi się w rodzinie”. Widać było 
ogromną radość na wszystkich bu-
ziach i nawet przedszkolaki zapy-
tane zrozumiały, że w paczce była 
miłość, która w rodzinie jest naj-
ważniejsza.

mgr Wiesława Nieużyła, 
mgr Barbara Sroka

Co było w pewnej paczce?

Takie hasło towarzyszy-
ło przedszkolakom oraz 
najmłodszym uczniom 

ze Szkoły Podstawowej nr 14 
w Jaworznie. 

Tradycyjnie 21 marca dzieci 
wraz z wychowawcami podczas 
apelu wypędzały zimę i witały 
wiosnę okrzykami i piosenkami. 
Następnie odbył się przemarsz 
ulicami dzielnicy Bory w kolo-

rowym, wiosennym korowodzie. 
Oczywiście główną bohater-
ką była marzanna, którą została 
wykonana z materiałów przyja-
znych środowisku. Radość z na-
dejścia wiosny była szczególnie 
widoczna podczas spaceru, kie-
dy to dzieci wesoło wymachiwa-
ły gaikami wykonanymi według 
własnego pomysłu.

G. Machejek

Marzanno, Marzanno ty zimowa panno
My cię już żegnamy, bo wiosnę witamy!!!

11 kwietnia w Muzeum 
Miasta Jaworzna od-
będą się szóste warsz-

taty ekologiczne dla najmłod-
szych Jaworznian w ramach 
projektu Jaworzno – ekologiczne 
miasto przyszłości! Tym razem 
przebiegać będą pod szczególnie 
zachęcającym dla dzieci hasłem: 
Ekologiczne zabawki.

Celem marcowych warsztatów 
będzie samodzielne stworzenie 
przez uczestniczące w nich dzieci 
ekologicznych zabawek. Takie zaję-
cia to nie tylko wyśmienita zabawa, 
ale także szansa na rozwinięcie wy-
obraźni, rozbudzenie kreatywności 
i poprawienie koordynacji wzroko-
wo-ruchowej. Podczas zajęć dzie-
ci zintegrują się ze sobą nawza-

jem i pod okiem opiekuna nauczą 
się jeszcze lepiej współpracować 
w grupie. Jak zawsze, poszerzy się 
także ich wiedza z zakresu ekologii.

Se rdeczn ie  zapraszamy 
do udziału w warsztatach!

Patronat honorowy: Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Partnerzy: Jurkpol Sp. z o.o.; H 
end G (akademia biznesu i rozwo-
ju osobistego Gosi Hołysz); Tauron 
Dystrybucja.

Patronat medialny:  CTv, 
CT, fundacja Silesia, Fundacja 
na rzecz Efektywnego Rozwoju, 
zielonaleskacja.pl.

Sponsor: Fundacja Energetyka 
na rzecz Polski Południowej

Magdalena Rechul

Jaworzno – ekologiczne miasto przyszłości!Jaworzno – ekologiczne miasto przyszłości!

Mieczysława Rudzka

Wiosenny korowód przeszedł ulicami Borów

Autorka konkursu wręcza nagrodę uczestnikowi programu
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Ucz się historii, sięgaj do tradycji

Adrian Rams podczas wykładu w 
bibliotece

Już od roku z inicjatywy Mu-
zeum Miasta Jaworzna i Bi-
blioteki Miejskiej odbywają się 

wykłady z cyklu Z Historią na Ty.
Obok tematów, przeznaczonych 

dla szerszego grona odbiorców, po-
jawiają się i takie, które zadowolą 
tylko znawców historii. Właśnie dla 
nich było zorganizowane ostatnie 
spotkanie zatytułowane „Na dra-
binie społeczeństwa feudalnego, 
czyli z wizytą u pana, chłopa i ple-
bana”. Poprowadził je historyk 
krakowskiego oddziału IPN – Ad-
rian Rams. Szanowne audytorium 
prelegent zaprosił w retrospek-
tywną podróż do czasów średnio-
wiecza, kiedy to kształtowały się 
zręby państwa polskiego. Jaworz-
nianie więc udali się do miast za-
kładanych na prawie niemieckim. 
Czego dowiedzieli się w czasie 
tej peregrynacji po historycznych 
grodach? Poznali obowiązujące 
ustawodawstwo w miastach pol-
skich, oparte na prawie stworzo-
nym w Magdeburgu. Przekonali 
się o tym, że w naszym kraju rów-
nież rozpowszechnione było Pra-
wo lubeckie. Na nim swoje powsta-
nie oparły takie miasta jak: Szcze-
cin, Gdańsk czy Elbląg. Natomiast 
na Śląsku, za panowania Henryka 
I Brodatego, obowiązywało Prawo 
średzkie. Właśnie to prawo nakazy-
wało wyłonienie spośród społecz-
ności zasadźcy, który po uzyskaniu 
immunitetu sądowego stawał się 
wójtem lub sołtysem. Dzisiaj sobie 
nie wyobrażamy, żeby osoba kieru-
jąca miastem miała aż takie przy-

wileje. Otrzymywał bowiem sołtys 
czy wójt 1/6 gruntów na własność 
oraz monopol na młyn i prowadze-
nie karczmy.

Czego jeszcze można było się 
dowiedzieć w czasie wykładu? 
Uważny słuchacz mógł poznać 
strukturę pierwszych samorzą-
dów, które już wówczas wybierano 
na 4-letnią kadencję. I co ciekawe, 
członkowie owej rady mogli prze-
kazywać swoją funkcję krewnym. 
Zwróciliśmy także uwagę na niuan-
se prawne ingerujące w architektu-
rę miejską. Ówczesne prawa miej-
skie nakazywały, by ściana fronto-
wa domu budowana była z cegły.

Serdecznie zachęcam kole-
żanki i kolegów ze szkół średnich 
do uczestniczenia w kolejnych 
spotkaniach z historią. Poszerza-
ją one horyzonty myślowe, mogą 
być także cennym drogowskazem 
dla przyszłych studentów nauk hu-
manistycznych.

Marek Stadnicki MDK

„Wiosna tańczy, wiosna śpiewa” pod takim hasłem bawili się uczniowie kl. I – III 
w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworznie. Pani Jolanta Smalcerz wraz z uczniami z klasy 
II C zorganizowała przedstawienie pt.: „Zielony Kapturek”. Później dzieci prezentowały 
swoje umiejętności: taneczne, sportowe i muzyczne. Publiczność była wystrojona 
w zielone stroje i z radością nagradzała artystów gromkimi brawami. Wiosenna 
atmosfera przeniosła się do wszystkich klas, gdzie uczniowie różnymi technikami 
plastycznymi wyrazili swoje emocje związane z tak cudowną porą roku. iw

Szalone lata 60.

W 50. rocznicę śmierci

Stroje z lat sześćdziesiątych

W spotkaniu uczestniczyła rodzina Z. Krudzielskiego, od lewej Barbara Górska – 
żona wnuka i Barbara Kaczor – wnuczka z Krakowa
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21 marca br. 
w Gimnazjum nr 3 odbył 
się Dzień Projektów. 
Uczniowie klas II 
zaprezentowali przed 
rodzicami, nauczycielami 
i społecznością 
uczniowską efekt 
kilkumiesięcznej 
i mozolnej pracy 
związanej z Projektem 
Edukacyjnym. 
Tegoroczny temat 
brzmiał: „Co wniosły lata 
60. do historii świata”.

Uczniowie przybliżyli tema-
ty: kalendarium – najważniejsze 
wydarzenia rok po roku, osoby 
z pierwszych stron gazet, wybit-
ne postaci, wynalazki i osiągnię-
cia naukowo-techniczne, podróże 
w kosmos, film, kino, motoryzacja, 
mapa konfliktów zbrojnych, hipisi 
i ich świat, muzyka, moda, menu, 
taniec rock and roll.

Na chwilę wszyscy przenie-
śli się w barwne lata 60. Wraz 
z Gagarinem odbyliśmy lot w ko-
smos, podziwialiśmy model Fia-
ta 125 P i inne środki transpor-
tu. Nasze modelki zaprezento-
wały charakterystyczne dla tych 
lat stroje – proste kostiumy jak 
te u Chanel, popularną szaloną 
mini, snob dress, a także fasony 

z modnej wówczas pepitki, czyli 
kurzej stopki.

Było wiele prezentacji multime-
dialnych, plakatów, albumów. Ca-
łości towarzyszyła muzyka – utwo-
ry zespołu Black Sabbath i The Be-
atles, a także piosenka Czesława 
Niemena „Sen o Warszawie” oraz 
Czerwonych Gitar „Ciągle pada”, 
które zaśpiewał szkolny chór.

Na długo w pamięci pozosta-
nie skoczny i rytmiczny taniec 
– rock and roll – przygotowany 
przez trzy pary taneczno-akro-
batyczne.

Zamiast topić Marzannę powią-
zaliśmy MIŁE Z POŻYTECZNYM 
i w inny sposób przywitaliśmy dłu-
go oczekiwaną wiosnę!!!

A.M.

W Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Jaworznie, 
dnia 23 marca 
o godzinie 17.00, 
odbyło się spotkanie 
upamiętniające jednego 
z najwybitniejszych 
przedsiębiorców, którzy 
mieli wpływ na rozwój 
naszego miasta.

Wszystko zaczęło się prezenta-
cją na jego temat, natomiast po za-
kończeniu prezentowania istot-
nych faktów z życia i osiągnięć 
głos zabrała rodzina inżyniera 
a także ludzie związani z jego do-
konaniami.

Gdy Zdzisław Krudzielski został 
w 1919 roku kierownikiem, a na-
stępnie dyrektorem Cementow-
ni w Szczakowej od razu zaczął 
modernizować zakład, zwiększa-
jąc dwukrotnie jego wydajność 
w ciągu 18 lat. Dzięki niemu za-
kład ten był najnowocześniejszy 
w Europie w swojej specjalizacji. 
Był człowiekiem zapracowanym, 
ale swoim pracownikom okazywał 
zawsze dobre serce, traktował ich 
na równi z samym sobą. Spraw-
dził się też w pracy społecznej: 
był radnym gminy, zainwestował 
w budowę Sokoła w Szczakowej 
oraz w budowę i remont kościoła 
w Szczakowej i Ciężkowicach.

Po wyświetleniu prezentacji głos 
jako pierwszy zabrał zastępca pre-
zydenta miasta Tadeusz Kaczmarek. 
Postać pana Krudzielskiego wpłynę-

ła na jego działania i, chcąc nazwać 
Dom Kultury w Szczakowej jego 
imieniem, skontaktował się z jedy-
ną żyjącą córką, ponieważ potrzebo-
wał na to zgody, którą uzyskał.

Janusz Wójcik z Fundacji Me-
diów o Kultury też został zainspi-
rowany postacią byłego dyrekto-
ra Cementowni i fundacja też nosi 
jego imię. Podczas jego wypowie-
dzi przekazany został pani dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Mo-
nice Rejdych pamiątkowy medalion.

Końcowe wypowiedzi pana Jó-
zefa Piętaka oraz wnuka inżynie-
ra Piotra Górskiego miały podob-
ny ton opiewający przedsiębiorcę. 
Nie był on tylko wspaniałym praco-

dawcą, był on wspaniałym człowie-
kiem, rozumiejącym potrzeby in-
nych, o nic nikogo nie oskarżał, nie 
narzekał, szedł cały czas do przodu. 
Trudno dzisiaj znaleźć przedsię-
biorców w Jaworznie działających 
na taką skalę, dlatego tych, którzy 
osiągają sukcesy, należy promo-
wać, dofinansowywać, aby mógł 
ktoś dorównać historycznemu dy-
rektorowi Cementowni.

Władze miasta mogłyby wziąć 
przykład z tej postaci, nastąpiłby 
wtedy szybki rozwój, notowania 
w sondażach wzrosłyby, a miesz-
kańcy mieliby ciepłe zdanie na te-
mat urzędników.

Michał Majka

Moich świąt wielkanoc-
nych nie wyobrażam 
sobie bez... chrzanu, 

a w szczególności bez zupy 
chrzanowej. 

Tradycję tę wprowadził do naszej 
rodziny tato, który pochodził z oko-
lic Rabki. Świeży chrzan na zupę 
tarty jest ręcznie – zwykle w Wielki 
Czwartek, a zupa przygotowywana 
w Wielką Sobotę na wędzonce goto-
wanej do święcenia. Do zupy doda-
wane są jajka i wędlina. Oprócz tego 
korzeń chrzanu święcony jest w ko-
szyczku razem z pokarmami i zja-
dany w plasterkach przez każdego 
domownika na początku śniadania 
wielkanocnego. Obecny w tym okre-
sie w moim domu chrzan pod różny-

Jak spędzam święta?

mi postaciami symbolizuje cierpie-
nia i gorzkość męki Chrystusowej, 
a to ma ścisły związek ze szczegól-
ną religijnością obchodzenia świąt 
Wielkiej Nocy.

Renata Gacek



35Co Tydzień nr 14/1071
4 kwietnia 2012 roku
Miasto Jaworzno

Aktywni

Drugim etapem 
na trasie wyprawy była 
Korea Południowa. 
Nasz pobyt w tym kraju 
trwał tylko 13 dni.

3 dni przebywaliśmy w 10-mi-
lionowej stolicy Seulu i 1 dzień 
w 4-milionowym porcie Busan, 
z którego popłynęliśmy promem 
do Futuoki w Japonii. Na rowe-
rach spędziliśmy 9 dni, przejeż-
dżając 755 km. Za nami pierw-
szy miesiąc wyprawy. W Chinach 
i Korei Południowej przejechali-
śmy łącznie 2000 km.

Ludzie i maszyny

W etapie koreańskim brało 
udział 13 osób. 5 z Polski, 5 z Li-
twy i 3 z Nowej Zelandii. Osoby, 
które doszły w Seulu, to Kasia – 
młoda Polka z Łodzi oraz 4 Litwi-
nów o ciekawych imionach: Aru-
nas, Regimantas, Vajdas i Virgi-
lias. Atmosfera w grupie jest bar-
dzo dobra. W trudnych momen-
tach, w razie defektów, jedni po-
magają drugim. Po miesiącu jaz-
dy w górach niektóre rowery za-
czynają odmawiać posłuszeństwa. 
Zdarzyły się przebicia dętek,  
3 razy zrywał się łańcuch. Miej-
scowi mechanicy regulowali też 
mechanizmy przerzutek. Ja mu-
siałem wymienić klocki hamul-
cowe. Spośród 13 rowerów 
5 to Gianty, 2 Kogi, po 1 Wheeler 
i Fuji, jest też kilka składaków.

Spanie i jedzenie

Wyprawa z każdym dniem 
staje się coraz ciekawsza, choć 
szarobury krajobraz, nieprzebu-
dzonej jeszcze z zimowego snu 
przyrody, sprawia smutne wraże-
nie. Humory dopisują, bo wszy-
scy zdrowi, a i drogi, po których 

jeździmy, są bardzo przyzwoite. 
Są jednak sprawy, na które nie 
mamy wpływu. To m.in. pogo-
da i ukształtowanie terenu. O ile 
w Chinach dokuczało nam przeni-
kliwe zimno, to teraz życie utrud-
niają nam góry i deszcz, który 
kompletnie nas przemoczył pod-
czas jednego z etapów. Mieliśmy 
także jeden nocleg w ekstremal-
nych warunkach. Spaliśmy pod 
namiotami, a nad ranem tempe-
ratura spadła do – 6 stopni.

Ciekawym momentem był po-
byt i nocleg w SPA. To miejskie 
obiekty czynne cala dobę. Na par-
terze zlokalizowana jest recep-
cja i szatnie oraz kompleks ma-
łych basenów z wodą o różnych 
temperaturach od 17 do 43 stop-

ni. Są bicze wodne, jacuzzi oraz 
sauna. Do dyspozycji każdego 
są środki czystości: mydło, pasty 
do zębów, maszynki do golenia, 
balsamy, kremy. Na tym pozio-
mie przebywa się nago. Po ubra-
niu bawełnianego stroju (koszul-
ka, spodenki) można przejść na 1. 
piętro, gdzie znajduje się bar, 
sklepik z napojami i słodyczami, 
WC, sala telewizyjna, sala kompu-
terowa. Na podłodze na matach 
można spać w dużej sali ogólnej. 
W takich właśnie przybytkach 
spędziliśmy 2 noclegi.

Jedzenie w Korei nie jest dla eu-
ropejczyków zbyt smaczne i przede 
wszystkim drogie. W większości 
barów i restauracji przy wejściu na-
leży zdejmować obuwie, a posiłki 

spożywane są na stolach o wyso-
kości ok. 30 cm.

Zwiedzanie

W Seulu, gdzie przebywaliśmy 
3 dni, m.in. zwiedziliśmy Zespół Pała-
cowy Changdokgung oraz złożyliśmy 
wizytę w ambasadzie RP, gdzie spo-
tkaliśmy się z zastępcą ambasadora 
Grzegorzem Rybarskim. Ciekawym 
przeżyciem była wycieczka do stre-
fy zdemilitaryzowanej, znajdującej 
się ok. 50 km od Seulu. Została ona 
utworzona po podpisaniu rozejmu 
w 1953 roku. Dzieli ona Półwysep 
Koreański na dwie części wzdłuż 
38 równoleżnika. Jest szeroka na
4 km i długa na 238 km.

Dalsze etapy wyprawy

Koreański etap wyprawy do-
biegł końca. W środę, 28 marca, 
po 7,5-godzinnym rejsie promem 
przez Morze Japońskie wylądo-
waliśmy w Kraju Kwitnącej Wi-
śni. Tu w Japonii spędzimy kolej-
ny miesiąc wyprawy. Czekaja nas 
kolejne atrakcje: m.in. zwiedzanie 
Hiroszimy, dawnej stolicy Kioto, 
obecnej stolicy Tokio oraz wspi-
naczka na słynną górę Fudżi (3776 
m n.p.m), najwyższy szczyt Japonii. 
A potem już tylko USA, Irlandia, 
Wielka Brytania i powrót do kraju.

Ryszard Karkosz

Ryszard Karkosz – rowerem przez świat

Topienie Marzanny – wiosenny rytuał

Etap Koreański

Topienie Śmiercichy, More-
ny czy Marzanioka (Ma-
rzanna posiadała wiele 

imion) jest obecnie tradycyjnym 
wiosennym rytuałem wypędza-
nia zimy.

Zwyczaj ten miał swoje po-
czątki już w czasach pogańskich. 
Wynoszono ją ze wsi w grupach, 
w czwartą niedzielę Wielkiego 
Postu, tzw. Śmiertną, Białą lub 
Czarną. Postać ta symbolizowała 
śmierć, zimę, zło, choroby i wsze-
lakie problemy nękające ludzi. Pa-
lono ją i topiono w celu wypędze-
nia zimy i nadejścia wiosny.

Obrzędową kukłę formowano 
z pęku słomy, ubierano w białe 
płótno, zdobiono wstążkami i ko-
ralami. Na Śląsku postać moco-
wano na wysokim kiju, robiono 
ją z gałganów i słomy, strojono 
w świąteczne ubranie: białą koszu-
lę, gorsecik, spódnicę i fartuszek, 

na głowę zakładano wianek, war-
kocze zdobiono wstążkami.

Tradycja nakazywała, aby dzie-
cięcy orszak, z Marzanną i zielony-
mi gałązkami jałowca w dłoniach, 
obszedł wszystkie domy we wsi. 
Po drodze podtapiano Marzannę 
w każdej wodzie, jaka się nadarzy-
ła. W czasie tego obrzędu śpiewa-
no okolicznościowe pieśni. By tra-
dycji stało się zadość – uczniowie 
klasy 3a ze Szkoły Podstawowej nr 
18 – działający na co dzień w chó-
rze dziecięcym Ćwierćnutki MDK 
Jaworzno pod kierunkiem wych. 
N. Chochorowskiej – 21 marca 
wędrowali ze śpiewem na ustach 
ulicami dzielnicy Ciężkowice. Ma-
rzanna na czele, gaik kolorowy, 
własnoręcznie wykonane wiosen-
ne kwiaty pięknie wkomponowały 
się w krajobraz budzącej się do ży-
cia przyrody. Ze względu na wyra-
bianie ekologicznej postawy wo-

bec środowiska przyrodniczego, 
kukłę Marzanny spalono, a do rze-
ki – symbolicznie – zostały wrzu-
cone popioły.

Długi spacer na świeżym po-
wietrzu, śpiew i zabawa oraz de-
finitywne rozstanie z zimą wprawi-
ły wszystkich w doskonały nastrój! 
WITAJ WIOSNO!

3a/ SP 18/ MDK Jaworzno

Witamy wiosnę!
„Ruszamy gromadą wesołym pochodem,
niesiemy Marzannę nad zieloną wodę.
Radują się drzewa, weselą się domy,
niesiemy Marzannę – chochoła ze słomy.
Wrzucimy do wody niedobrą boginię,
niech prędko do morza zła zima odpłynie.
Płyń sobie, Marzanno, szumiącym potokiem
nad morza szerokie, nad morza głębokie.
Zgiń, przepadnij zimo i nie wracaj do nas.
Na przyjęcie wiosny otwórzmy ramiona!
A teraz, gdy zima poszła już daleko,
zatańcz z nami wiosno nad zieloną rzeką.”

Korea w statystyce

Korea Poludniowa to nowoczesny 
50-milionowy kraj, który jeszcze 50 
lat temu należał do najbiedniejszych 
na świecie. Wojna domowa w latach 
1950 - 53 pomiędzy komunistyczną 
Koreą Północną wspieraną przez Chiny, 
a Republiką Korei wspieraną przez siły 
ONZ (gł. wojska USA, ale także Wielkiej 
Brytanii, Francji, Belgii, Grecji, Turcji, 
Australii i Kanady) pochłonęła 2,5 
mln ofiar i całkowicie zrujnowała kraj. 
Traktat pokojowy podzielił Półwysep 
Koreański wzdłuż 38 równoleżnika. 
Dziś Korea Północna jest izolowana od 
świata, a Korea Poludniowa prężnie 
się rozwija. Wskaźnik PKB na jednego 
mieszkańca (18 tys. dolarów USA) ma 
wyższy niż Polska i 15 razy wyższy od 
Korei Północnej. W produkcji statków 
jest światowym liderem, a w produkcji 
telewizorów ustępuje tylko Chinom. 
Takie firmy jak Samsung (sprzet RTV i 
AGD) czy Hyundai i KIA (samochody) 
znane są na całym świecie. Korea Pld. 
to niewielki kraj, trzy razy mniejszy od 
Polski, a do tego 66 proc. powierzchni 
zajmują lasy. W porównaniu do Chin, to 
nowoczesny, wolny kraj. 50 proc. energii 
elektrycznej pochodzi z elektrowni 
atomowych. Co ciekawe 30 proc. ludzi, 
to chrześcijanie (10 proc. katolicy). Na 
pobyt do 30 dni nie potrzeba w Korei 
wizy. W stosunku do Polski przesuniecie 
czasu jest + 8 godzin.

Korea Południowa: skład olimpijskiej wyprawy rowerowej Pekin – Londyn

O tradycji topienia marzanny nie zapomnieli uczniowie SP nr 18
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