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MONITORING REALIZACJI PROGRAMU WYBORCZEGO WÓJTA –
„NASZE JAWORZE”

HALA SPORTOWA PRZY GIMNAZJUM
Pozwolenie na budowę i projekt budowlany m. in. określają,
że: „Zasadniczą funkcją projektowanej rozbudowy jest wy-
posażenie istniejącego gimnazjum w posiadającą ponad-
lokalne znaczenie, halę sportową wraz z odpowiednim za-
pleczem. Hala ta służyć będzie użytkownikom również spo-
za szkoły jako ogólnodostępny obiekt sportowy i rekreacyj-
ny. Hala zlokalizowana została na działce szkolnej w spo-
sób, który w jak najmniejszym stopniu narusza istniejący
układ terenów sportowych. Do hali sportowej zapewnione
zostało odrębne dojście, dzięki któremu możliwe jest jej
użytkowanie niezależnie od funkcjonowania szkoły. Zaple-
cze hali stanowi niezależny zespół szatniowo - sanitarny.
Hala posiada widownię na 100 widzów. Dodatkowe miej-
sca ulokowane zostały na antresoli, gdzie znajdzie się 30
miejsc siedzących. Projekt przewiduje powiązanie hali z
istniejącym budynkiem szkoły przez łącznik – przewiązkę.”
W bieżącym roku po wykonaniu projektów wykonawczych
rozpoczną się roboty budowlane w ramach środków prze-
widzianych w budżecie gminy. Zakończenie budowy plano-
wane jest na 2008 r.

KANALIZACJA
Kanalizacja w Jaworzu wykonana jest w około 40%.
Dla pozostałej części zaawansowanie jest następujące:
gotowe są projekty techniczne i pozwolenie na budowę w
rejonie ulicy Tulipanowej i Leszczynowej.
Do wykonania są jeszcze projekty kanalizacji w pięciu, wy-
dzielonych ze względu na „zlewnie”, częściach Jaworza:

I część – zabudowa Jaworza Średniego pomiędzy
ulicami Bielską i Wapienicką
II część – zabudowa Jaworza Średniego od ulicy
Wapienickiej do granicy lasu
III część – rejon ulic Kolonia Dolna i Górna
IV część – ulica Cyprysowa
V część – Jaworze Nałęże

Og łoszony przez Urząd
Gmin y przeta rg na wyko-
nan ie d okum enta cji wy-
g ra ł o B iu ro  Pro je któ w
„Środo wisko” z Bie lska  -
Białej. Termin wykonania
proje któ w o kre ślo no na

sierpień br. Realizacja projektów wymaga  uzyskania po-
zwo lenia na bu dowę o raz po zyska nia pi enięd zy z fun-
duszy un ijnych.

DOPŁATY PRZY WYMIANIE STARYCH
NIEEKOLOGICZNYCH URZĄDZEŃ
Począwszy od 26 marca br. w obiekcie przy ulicy Wapie-
nickiej 463, po drugiej stronie amfiteatru, rozpocznie dzia-
łalność tzw. „Operator systemu”. Jego zadaniem będzie
udzielanie wszelkich konsultacji i wyjaśnień w zakresie za-
sad działania systemu oraz przygotowania wniosków. Ope-
rator systemu będzie również przyjmował i rejestrował wnio-
ski o dopłaty.

ŁAD I PORZĄDEK

W styczniu, dł ugo utrzymująca się pogodn a aura sprzy-
jał a spęd zaniu  wolne go cza su w ogródkach, na spa ce-
ra ch, a na wet prze jażd żkach n a ro werze. B rak śnie gu
spowodował  jedna k, że skutki niechl ubnych  zwyczajów
„jakichś” ludzi coraz bardzie j były widoczne i rażące. No
bo , skąd b iorą  się  worki ze śm ieci ami w przydrożnych
rowach i  różn e butelki,  opakowan ia, p apierki, worki fo-
l i owe na t rawi e przy chodn ikach? K rasn olud ki n ie wy-
rzucają śmieci, krasnoludki je sprzątają, ale niestety tylko
w b ajka ch.
Za śmie cone  Jaworze  den erwu je większość  mie szka ń-
ców. Wój t Zd zisła w Byl ok, o rgan izuje  oczyszczanie ro-
wów, działa, bo chce by było czysto. W połowie stycznia
już po raz kol ejny, ekipa sprzątaczy, wyp osażona w duże
worki  zbierała  wzdłuż u lic różno rakie śmi eci. Pona d sto
pełn ych wo rków wa żących w sumi e ok. 1  tony(! ) to c ięż-
ki wstyd. Wszyscy p odej mijm y próbę ujawnian ia b ez-
wstydnych  - śmi ecących, rob ienia  im zd jęć, a  redakcja
op ubli kuje  je w Echu Jaworza.  Z tym wstyd liwym pro-
blemem powinniśmy się uporać do wiosny, bo nasze Ja-
worze je st pi ękne gdy j est czyste i schlud ne.

Wojci ech Bert isch
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Z V SESJI RADY GMINY

Z PRAC RADY GMINY
CO MIESZKAŃCY JAWORZA WIEDZIEĆ POWINNI        str. 3, 4

W dniu 18 styczna br. odbyła się V sesja Rady Gminy. Obra-
dy prowadził Zygmunt Podkówka pełniący funkcje wiceprze-
wodniczącego Rady Gminy. W sesji nie uczestniczyli dwaj
radni - Andrzej Śliwka /Przewodniczący Rady/ i Roman Kru-
czek. Radni ci spóźnili się ze złożeniem oświadczeń mająt-
kowych. Sankcje za niedopełnienie tego obowiązku regulują
dwie ustawy: o samorządzie gminnym - ”powoduje utratę diety
do czasu złożenia oświadczenia lub informacji” oraz Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw – „Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wsku-
tek: nie złożenia w terminach, określonych w odrębnych prze-
pisach, oświadczenia o swoim stanie majątkowym,…” Ta
sytuacja może spowodować utratę mandatów radnych i ogło-
szenie wyborów uzupełniających w okręgach wyborczych nr
1 i 13. W całej Polsce przypadków utraty mandatu radnego,
wójta, burmistrza, prezydenta czy starosty jest wiele. W tej
sytuacji rozstrzygnięcie problemu musi najpierw nastąpić
centralnie, ponieważ jak z pewnością wszyscy zauważyli, kon-
sekwencje będą odczuwalne dla wyborców oraz budżetu Pań-
stwa.
Jednym z punktów porządku Sesji było podjęcie uchwały o
zamiarze przekształcenia Przedszkola Nr 2 przy ul. Wapie-
nickiej na oddział Przedszkola Nr 1. W związku z tym na
sesję l icznie przybyli zaproszeni rodzice dzieci uczęszczają-
cych do Przedszkola Nr 2. Były też panie dyrektor obu przed-
szkoli. Uchwała została podjęta gdyż 6 radnych głosowało za
jej przyjęciem, 5 przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Gło-
sownie poprzedziła dyskusja, w której radni Roman Lorek,
Jan Bathelt i Jerzy Ryrych oraz przybyli rodzice nie uznawali
sensu tych zmian, pomimo uzasadnień przedstawionych przez
Krystynę Szczypka przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultu-
ry, Sportu i Promocji,  Annę Skotnicką-Nędzką Sekretarz
Gminy, Zofię Gruszczyk Skarbnika Gminy, radnych Z. Pod-
kówki, Z. Putka. Uzasadnienie przedstawione w projekcie
uchwały opiera się na efektach organizacyjnych i ekonomicz-
nych, które powstaną w wyniku utworzenia wspólnej admini-
stracji obu przedszkoli. Do Przedszkola Nr 2 uczęszcza obecnie
67. dzieci - 47. z Jaworza, a 20 z Bielska-Białej. Urząd Gminy
dotuje pobyt każdego dziecka w Przedszkolu Nr 2. Wydatki z
budżetu gminy muszą być przeznaczone na zadania gminy słu-
żące mieszkańcom tej gminy. Przybyli rodzice nie przyjmowali
żadnych argumentów dowodzących, że przeprowadzenie reor-
ganizacji administracji przedszkoli jest konieczne.

W dalszej części porządku obrad radny Jan Bathelt podjął temat
zwłoki z wykonaniem parkingu przy Przedszkolu nr 2. Brak par-
kingu stanowi poważne zagrożenie w ruchu drogowym na tym
odcinku drogi. Kierownik Referatu Gospodarki i infrastruktury Łucja
Habdas wyjaśniła, że opóźnienie wynika z ograniczeń finanso-
wych i przyjętej kolejności realizacji robót.
Na tej sesji poddano pod głosowanie również uchwałę w sprawie
zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, w skład
którego miałyby wejść już jedno przedszkole i Szkoła Podstawo-
wa Nr 1. Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Pro-
mocji Krystyna Szczypka przedstawiła negatywne stanowisko
komisji w tej sprawie. Za przyjęciem uchwały głosowało 2 rad-
nych, 8 było przeciwnych a 3 wstrzymało się od głosowania.
W sprawach organizacyjnych poruszano m.in. dezinformację
zaistniałą w sprawie terminów realizacji programu dofinansowa-
nia wymiany kotłów grzewczych /radni: E. Golonka i J. Stekla/.
R.G. Ostałkiewicz szczegółowo omówił zgłoszone problemy po-
twierdzając, że od 25.02 uruchomiony zostanie punk konsulta-
cyjny „Operatora programu”, który będzie również przyjmował
odpowiednie wnioski.
Radna Eleonora Golonka w niezwykle wyważony sposób, zwró-
ciła uwagę na niezrozumiały splot kompromitujących wpadek
Redakcji Echa Jaworza, które Ją dotyczyły i mocno uraziły.
W dwóch kolejnych wydaniach w miesiącach XI i XII redakcja
pominęła najpierw Jej podziękowanie wyborcom /XI/, a następ-
nie nie umieściła jej w prezentacji radnych /XII/. W styczniowym
wydaniu prezentując Czytelnikom, tym razem pełny skład rady,
w sprostowaniu i pod zdjęciem umieszczono błędne imię i na-
zwisko. Jakby tego było mało przyjmując od redaktora W. Berti-
scha przeproszenie za ostatnią wpadkę, wraz z kwiatami otrzy-
mała egzemplarz Echa Jaworza, który miał poprzestawiane stro-
ny, był wybrakowany i nie został odrzucony przez pomyłkę w
drukarni.
Za wszystkie obraźliwe, choć niezamierzone przeoczenia i
błędy, Panią Eleonorę Golonka Redakcja Echa Jaworza
serdecznie przeprasza.
W ramach wolnych wniosków, radni R. Lorek, J. Ryrych. J. Ste-
kla, R. Urbaś poruszyli szereg spraw, m.in. temat dotyczący przed-
stawienia przez Wójta Radzie Gminy sposobów egzekwowania
od mieszkańców obowiązku podłączania się do kanalizacji oraz
o podjęciu na szeroką skalę działań dotyczących estetycznego
wyglądu całego Jaworza.                                                         wb
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W poprzednim wydaniu Echa Jaworza zapowiedzieliśmy
przedstawienie struktury dochodów budżetowych.
Budżet Gminy Jaworze został opracowany przez Wójta
Gminy przy uwzględnieniu przepisów ustalających rodzaje
i konstrukcje dochodów i wydatków gminy, którego główną
regulacją prawną jest ustawa o finansach publicznych
oraz ustawa o samorządzie gminnym.
I. DOCHODY
Prognozowane dochody zostały ujęte według ważniejszych
źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.
Przy planowaniu dochodów zostały uwzględnione:

1.wska źn iki ot rzym an e z Mi ni sterstwa  Fin an só w
  zgodnie z pismem ST3-4820-25/2006 określające
a) wysokość subwencji oświatowej 3 417 412,00

b) wysokość udziałów w podatku doch. od osób fizycznych
4 351 296,00

2.dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na
  realizację zadań bieżących z zakresu administracji
  rzą dowej ora z innych zadań zl econych g minom
    ustawami w kwocie 1 294 996,00
3.dotacje celowe na zadania własne w wysokości

   129 196,00
4.dotacje na realizację zadań w ramach porozumień
   między jednostkami w wysokości

        7 622,00
5.planowane środki pochodzące z funduszy celowych
   zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami

ścieżki dydaktyczne     13 000,00
rewaloryzacja parku   105 000,00

BUDŻET GMINY JAWORZE NA 2007 ROK

Dochody własne gminy - opracowane na podstawie :
1.Podatek od nieruchomości obliczony na podstawie planowanego wymiaru podatkowego zgodnie z poniższą tabelą
Kalkulacja podatku od nieruchomości na rok 2007 – osoby fizyczne

Po zaokrągleniu do planu dochodów przyjęto kwotę 793 000,00

Kalkulacja podatku od nieruchomości na rok 2007 - osoby prawne

2. podatek od środków transportowych
wyliczono zgodnie z obowiązującymi staw-
kami podatkowymi na rok 2007

3. pozostałe podatki i opłaty zostały skal-
kulowane na podstawie analizy planu na
rok 2006 oraz przewidywanego

   wykonania na 31.XII. 2006 zgodnie z
poniższą tabelą

Podatek od spadków i darowizn obniżo-
no w stosunku do przewidywanego wyko-
nania ze względu na zmiany proponowa-
ne w ustawie o podatku od spadków i da-
rowizn w roku 2007. Podatek od czynności
cywilnoprawnych przyjęto do planu w wy-
sokości niższej niż przewidywane wykona-
nie ze względu na niemożliwość oszaco-
wania wysokości wpływów /dochody te
pobierane są przez urzędy skarbowe/. Wy-
sokość wpływu zależy od ilości i wartości
dokonywanych transakcji, które podlegają
podatkowi.

4.Opłaty z tytułu czynszów, wieczyste-
go użytkowania ustalone zostały na pod-
stawie obowiązujących stawek oraz danych
wg stanu na dzień 30.09.2007

5.dochody z tytułu opłat za przedszkola
oraz opłat za korzystanie ze stołówek szkol-
nych skalkulowano na podstawie obowią-
zujących stawek oraz liczby  dzieci uczęsz-
czających do przedszkoli lub korzystają-
cych ze stołówek szkolnych.

6.Pozostałe dochody  skalkulowano na
postawie przewidywanego wykonania za
rok 2006
Strukturę wydatków budżetowych przedsta-
wimy w następnym wydaniu Echa Jaworza.

Po zaokrągleniu do planu dochodów przyjęto kwotę 907 000,00
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URZĄD GMINY BEZ TAJEMNIC

JAKIE JAWORZE?
Pan Janusz Pieszka w liście zamieszczonym w Echu Jaworza /
nr 177 – styczeń 2007/ pisał, że oczekuje na informacje w spra-
wie realizacji programu strategicz-
nego dla Jaworza. Właśnie w trak-
cie V Sesji Rady Gminy, radni pod-
jęli temat docelowego wyglądu
i charakteru centrum Jaworza.
Mieszkańcy Jaworza jakie ono jest
sami widzą. Jedni widzą jak wiele
już zrobiono, inni  ile jeszcze jest
do zrobienia żeby Jaworze było
…………. właśnie, jakie?
Wielu Jaworzan nie wie, że Urząd
Gminy Jaworze, jako jeden z pierwszych w Polsce, zadbał o
opracowanie Planu Przestrzennego Zagospodarowania Jawo-
rza. Opracowanie Planu poprzedziły konsultacje i dyskusje pro-
wadzone w ramach wspólnoty samorządowej oraz ekspertyzy i
badania specjalistycznych zespołów. Wyniki zebrane są w opra-
cowaniu zwanym  „STRATEGIA ROZWOJU GMINY”. Na pod-

OBIECAŁ PAN POMÓC
Z radnym rady powiatu Rudolfem Galoczem rozmawia Woj -
ciech Bertisch.
Jakie rada powiatu ma możliwości wspierania realizacji progra-
mów działania gmin i czy ma wpływ na dystrybucję środków z
funduszy unijnych?
Zasady pozyskiwania środków unijnych zarówno dla powiatów
jak i gmin są te same. Natomiast gminy mają możliwość pozy-
skiwania również środków z Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Przeznaczone są głównie na:
zadania ekologiczne, przedsięwzięcia związane z ochroną przy-
rody, gospodarką odpadami, ochroną wód i działania z zakresu

rolnictwa ekologicznego.
Wyboru przedsięwzięć przeznaczonych do dofinansowania do-
konuje Starostwo Powiatowe w oparciu o ustalone kryteria finan-
sowania oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Powiatu Bielskiego. Wartość planowanych środków na rok bie-
żący wynosi około 500 tys. złotych. Moją deklarację pomocy
gminie Jaworze podtrzymuję. Będę do dyspozycji Urzędu Gmi-
ny Jaworze przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie za-
dań z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej oraz wnioski te będę odpowiednio argumentował przy
ich kwalifikacji do finansowania przez Starostwo Powiatowe
Bielska - Białej.

 NASI PRZEDSTAWICIELE W RADZIE POWIATU

PRAWO DOSTĘPU
DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Bardzo często w mediach słyszymy i czytamy pojęcia; transpa-
rentność, jawność, otwartość, przejrzystość. Politycy, urzędnicy
czy funkcjonariusze państwowi, posługują się tymi pojęciami, by
wzbudzać zaufanie do siebie, instytucji, którą reprezentują, do
władzy.
Co te pojęcia oznaczają? Oznaczają właśnie prawo do informa-
cji publicznej, czyli  obowiązek władzy udostępnienia każdej wia-
domości o sprawach publicznych. Za sprawy publiczne należy
rozumieć zagadnienia dotyczące majątku publicznego oraz
wszystkie ustawowe i statutowe zadania wykonywane przez dany
organ władzy.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu
zainteresowanemu daną sprawą czy decyzją.
Więc czym jest prawo dostępu do informacji publicznej w
gminie?
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
uzyskania informacji w Urzędzie Gminy na temat spraw publicz-
nych, wglądu do dokumentów urzędowych, prawa do udziału w
sesjach rady gminy i posiedzeniach powołanych komisji /terminy
Sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji są ogłaszane na stronie
internetowej urzędu gminy www.jaworze.bip.info.pl/.
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do nie-
zwłocznego uzyskania informacji o aktualnym stanie interesują-
cych nas spraw.                                                                       wb

stawie strategii opracowano „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIE-
RUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY”. Składa się ono z dwóch tomów: „UWARUNKOWA-

NIA” i „USTALENIA”.
Jakie ma być Jaworze, jaki ma mieć
charakter, wygląd, jakie ma obo-
wiązki w zakresie ochrony przyro-
dy i zabytków, to wszystko jest już
określone w obowiązujących doku-
mentach.
Od następnego wydania Echa Ja-
worza redakcja zamieszczać bę-
dzie ważniejsze fragmenty z tych
dokumentów. Wszyscy Czytelnicy

będą mogli zapoznać się z perspektywą dla Jaworza, którego
„niezwykle cennym dobrem jest jego historyczna przeszłość” oraz
to, że „może się stać nie tylko znanym i lubianym kurortem re-
gionalnym ale i krajowym”. Odrębną sprawą jest realizacja przy-
jętych projektów. Uzyskane informacje na ten temat będą za-
mieszczane w Echu Jaworza.                                                 wb
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UNIA EUROPEJSKA DLA JAWORZA
UNIA EUROPEJSKA C0 WARTO WIEDZIEĆ?

Unia Europejska (skrótowo UE) jest gospodar-
czo-politycznym związkiem dwudziestu sied-
miu (od 1 stycznia 2007 r.) krajów europejskich,
będącym efektem wieloletniego zbliżania się

krajów z Europy Zachodniej.
Obecna Unia Europejska nie ma osobowości prawnej. Pod-
stawę do jej funkcjonowania stanowi traktat z Maastricht,
zwany też Traktatem o Unii Europejskiej.
Według podpisanego w 1992 roku Traktatu podstawowymi
celami Unii są:
   - promowanie ekonomicznego i społecznego postępu po-

przez zacieśnianie współpracy gospodarczej i l ikwidowa-
nie barier w obrocie handlowym między państwami człon-
kowskimi,

   - wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego
mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej
poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej,

   - dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i po-
czucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych
obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm

60 MILIARDÓW EURO DO PODZIAŁU
Fundusze Unii Europejskiej są dzisiaj najważniejszym
źródłem współfinansowania zadań realizowanych przez
gm in y.  P ro gram y i fu nd usze  Uni i Eu ro pe jski ej  są
przygotowywane na okresy siedmioletnie.  W lipcu 2006 r.
parlament europejski uchwalił pakiet 5. rozporządzeń, które
określają politykę spójności regionalnej oraz zasady obsługi
funduszy strukturalnych na lata 2007– 2013. Obowiązują
one w Polsce jako część krajowego porządku prawnego.
Komisja Europejska wskazuje na trzy podstawowe priorytety
nowej polityki spójności UE:

- poprawa atrakcyjności regionów i miast UE poprzez
zwiększenie dostępności, zapewnienie odpowiedniej jakości i
poziomu usług,

- promowanie innowacji, przedsiębiorczości i rozwój gospodarki
opartej na wiedzy poprzez prace badawczo-rozwojowe i
innowacje, w tym nowe technologie informacyjne i komunikacyjne,
   - tworzenie większej liczby i lepszych jakościowo miejsc pracy.
Politykę regionalną /spójności/, czyli wyrównywania szans i roz-
woju poszczególnych regionów Unii i Polski, realizuje się mając
do dyspozycji:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego /EFRR/
Europejski Fundusz Społeczny /EFS/
Fundusz Spójności

Rolą EFRR jest wspieranie prywatnych i publicznych inwestycji
realizowanych na rzecz rozwoju regionalnego, szczególnie w
zakresie prac badawczych, innowacyjnych, ochrony środowiska.

      prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii,
   - rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawie-

dliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowa-
dzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą po-
prawę poziomu życia państw uboższych.

W Parlamencie Europejskim V kadencji eurodeputowani
tworzą frakcje posiadające następującą ilość miejsc:
Europejska Partia Ludowa – Europejscy Demokraci /chrze-
ścijańska demokracja -  chadecy i konserwatyści/     266
Partia Europejskich Socjalistów /socjaldemokraci/     201
Partia Porozumienia na rzecz Europy /l iberałowie/      89
Zieloni – wolny Sojusz Europejski /zieloni i regionaliści/  42
Zjednoczona Lewica Europejska - Nordycka Zielona Lewica
/socjaliści i komuniści/                                                41
Niepodległość i Demokracja /eurosceptycy/       36
Unia na rzecz Europy Narodów /eurosceptycy/       27
Polscy eurodeputowani przynależą:
z PO /15 osób/ - do Europejskiej Parti i Ludowej
z PiS /7osób/  - do Unii na rzecz Europy Narodów,
a z Samoobrony, LPR, PSL i UW do różnych frakcji.

Nie mniej istotne są inwestycje w infrastrukturę techniczną i spo-
łeczną /np. kanalizacje, ale i wykorzystanie solanek i zapora na
potoku Jasionka/.
Główne cele EFS to przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie
polityki społecznej oraz równomierny rozwój regionów Unii.
EFS ma na celu wspieranie solidarności oraz spójności ekono-
micznej i społecznej w dziedzinie ochrony środowiska i transeu-
ropejskich sieci transportowych.
Nowym instrumentem prawnym jest rozporządzenie Unii w spra-
wie Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej /EWUT/
Celem jest usprawnienie współpracy transgranicznej, ponadna-
rodowej i międzyregionalnej łączącej władze regionalne i lokal-
ne.
Łącznie na realizacje polityki regionalnej /spójności/ w UE na
lata 2007-2013 przewidziano około 300 miliardów Euro, z tego
dla Polski bez mała 60 miliardów.
Określono terminarz przygotowania polityki regionalnej. Rząd
Polski przedłożył Narodową Strategię Spójności określającą rzą-
dową strategię wykorzystania funduszy strukturalnych. W opra-
cowaniu są projekty programów operacyjnych. Te programy, w
okresie od stycznia do czerwca 2007 r. mają być negocjowane i
zatwierdzane przez Komisję Europejską.

Zobaczymy, co nasz rząd tak naprawdę potrafi. Władze sa-
morządowe są pełne obaw, że kryteria podziału środków unij-
nych zostaną upolitycznione. Wówczas dostępność do nich bę-
dzie bardzo utrudniona, a realizacja programów inwestycyjnych
w gminach poważnie zagrożona.                                            wb
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ          str. 7, 8

NASZE OSIĄGNIĘCIA
W ramach gminnych zawodów organizowanych przez SZS pod
opieką  mgr  Renaty Stojak i Małgorzaty Białas-Stanisławskiej
uczniowie Gimnazjum w  Jaworzu zajęli I miejsce w biegach
przełajowych dziewcząt i chłopców, przechodząc do finału w za-
wodach powiatowych w Zabrzegu, gdzie zdobyli V miejsce. W
skład powyższej drużyny wchodzą dziewczęta: Monika Greń,
Anna  Sztykiel, Małgorzata Popławska, Natalia Pochwała, Syl-
wia Waliczek, Dorota Młoczkowska,  Angelika  Mill i  oraz  chlop-
cy:Przemysław  Kruczek,  Krzysztof Dudek, Damian Strzelczyk,
Arkadiusz  Socha,  Krzysztof  Cienciała,  Andrzej Pawluk-Jasz-
czuk, Ireneusz Kwaśny, Dawid Śliwka.
W zawodach gminnych w piłce siatkowej reprezentanci naszego
gimnazjum zajęli I miejsce, natomiast w  półfinale  powiatowym
-III.  Do  uczestników powyższych rywalizacji należą: Monika

Z ŻYCIA GIMNAZJUM

Greń, Anna Sztykiel,  Dominika  Panna, Renata Holeksa, Mag-
dalena Sztykiel, Dominika Moczała,  Krzysztof  Cienciała, Kaje-
tan Borecki, Nikodem Borecki, Jakub Płoszaj,  Damian  Strzel-
czyk,  Rafał Wiącek.
W Mistrzostwach Polski z  łucznictwa  w  Dąbrowie  Górniczej
Anna  Hoczek przygotowywana przez mgr Stanisława Hoczka
zdobyła tytuł  Mistrza  Polski, otrzymując 4 złote medale i 1 srebrny.
W 4 Rundzie Pucharu Polski I miejsce zajęła Anna  Hoczek,  co
w  rezultacie plasuje ją na drugim miejscu w łącznej klasyfikacji
Pucharu  Polski,  a  tym samym zostaje powołana do Kadry
Narodowej. W zawodach kontrolnych na Hali  w  Milówce(w  ka-
tegorii  młodzików)  oraz  w Międzynarodowych Mistrzostwach o
Puchar Beskidów  w  łucznictwie  I  miejsce zdobył Wojciech
Mieszczak, II-Anna Hoczek.

" BITWA" O IRLANDIĘ CZY O HOLANDIĘ
Irlandia to piękny kraj, obecnie kraina wielkich możliwości go-
spodarczych. Jest to państwo często odwiedzane  w ostatnich
latach przez Polaków. Coś wspólnego łączy te dwa narody. Aby
zasięgnąć również o tym informacji wyjechałam razem z na-
uczycielem fizyki Bogumiłę Puchalską do Irlandii. Nasza pod-

róż rozpoczęła się 19 stycznia, a zakończyła 25 stycznia 2007
roku. Wyjazd ten odbył się w ramach programu edukacyjnego
Socrates -Comenius Akcja 1, do którego nasze Gimnazjum  przy-
stąpiło razem ze szkołą z Holandii i z Irlandii.
Opracowaliśmy wspólnie projekt przyrodniczy, który został zaak-
ceptowany prze Agencję Narodową Programu Socrates i z fun-
duszy unijnych otrzymaliśmy pieniądze na realizację tego pro-
jektu. Pierwszym krokiem w kierunku tej współpracy był nasz
wyjazd studyjny do szkoły Mary Immaculate Secondary School
Lisdoonvarna w Irlandii, gdzie spotkaliśmy się również z nauczy-
cielami z Holandii.

W związku z tym przed uczniami naszej szkoły zakreślają
się duże możli wości nawiązania kontaktów z uczniami z
innych krajów Unii Europejskiej oraz możliwości  doskona-
lenia swoich  umiejętności posługiwania się językiem an-
gielskim.  Aby te kontakty przetrwały musimy do końca
marca tego roku złożyć do Agencji kontynuację tego pro-
jektu, a następnie po  jego  zaakceptowaniu  n asza mło-
dzież będzie mogła wyjechać  w październiku do Holandii,
a w przyszłym roku w kwietniu do Irlandii. Jak widać warto
stoczyć tę "bitwę".

Cały nasz pobyt był poświęcony pracy nad projektem, który jest
koordynowany przez nauczyciela biologii Johna Simsa z Lisdo-
onvarny. Koordynator tego projektu zakreślił ramowy plan współ-
pracy międzyszkołami z  trzech państw unijnych. Ustalono, że
następne spotkanieodbędzie się w Polsce, w Gimnazjum w Ja-
worzu. Wtedy wszystkie trzy szkoły zaprezentują swój produkt
finalny programu Socrates, przyjeżdżając na tę prezentację w
licznym gronie uczniów i nauczycieli.

 Pani B. Puchalska na tle krajobrazu irlandzkiego

cd. na str. 8

Dyrektor Gimnazjum w Jaworzu, mgr Janina Holeksa
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SPOTKANIA Z MELPOMENĄ
Przedstawienie jasełkowe pt. „Biegnijcie do szopki” według sce-
nariusza Edmunda Wojnarowskiego przygotowane przez Teatr
Graffiti ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu nawiązuje do
tradycyjnej szopki polskiej. Zespół w składzie: Paweł Balon, Ma-
riusz Brzeźny, Grażyna Krutek, Karolina Krutek, Daria Gibes,
Ewa Matuszek, Renata Mazur, Mikołaj Jurczyk, Piotr Pietrzyk,
Agata Połeć, Natalia Przerada, Anna Skuza, Justyna Skuza,
Natalia Kulpa zdobywa doświadczenie sceniczne już od paru lat.
Dzięki temu młodzi aktorzy doskonale poradzil i sobie z interpre-
tacją tekstu i prowadzeniem lalek.
W przygotowaniu jasełkowych kukieł duży udział mieli Joanna
Czader i Jan Chmiel. Stronę muzyczną przedstawienia stworzy-
ły kompozycje Tomasz Zielińskiego i pastorałki w wykonaniu
zespołu wokalnego „Jaworowa Gromada” prowadzonego przez
panią Teresę Adamus i występującego na scenie w roli pasterzy.
Dotąd odbyło się 9 przedstawień – dla uczniów szkoły, dzieci
przedszkolnych, rodziców oraz mieszkańców Jaworza. Zagrali-
śmy ponadto na scenie Domu Narodowego w Cieszynie w ra-
mach VIII Cieszyńskiego Przeglądu Jasełek. Dużym sukcesem
zakończył się nasz udział w IV Przeglądzie Jasełek i Obrzędów
Kolędniczych w Rudzicy, gdzie zdobyliśmy I nagrodę.

mgr Lucyna Chmiel, kierownik Szkolnego Teatru Graffiti

RODZINNE KOLĘDOWANIE
W   PRZEDSZKOLU NR 2
Wspólne kolędowanie  należy już do tradycji  Publicznego
Przedszkola Samorządowego nr 2 w Jaworzu. Z   tego
względu dnia  8 stycznia  miało miejsce kolejne „Rodzinne
kolędowanie”. Krzewienie tradycji bożonarodzeniowej ,
wspólnego kolędowania  rozpoczęły najmłodsze przedszko-
laki  kolędą  „Gdzie jesteś mały Jezu”. Starsze dzieci przed-
stawiły krótki  program artystyczny składający się z życzeń
świątecznych  przeplatanych ludowymi  przypowieściami
dotyczącymi okresu Bożego Narodzenia. Ponadto zapre-
zentowały kilka kolęd z repertuaru „Arki Noego” oraz dzie-
cięcego zespołu „Pinokio”. Program artystyczny zakończy-
ły  wszystkie  dzieci układem taneczno-rytmicznym przy-
gotowanym przez Agatę Mrowiec. Podniosła   świąteczna
atmosfera udzieli ła się wszystkim zebranym rodzicom i go-
ściom, którzy chętnie włączyli się we wspólny śpiew kolęd,
a wspomnienia z tego wspólnego kolędowania na długo po-
zostaną w sercach rodziców.

Nauczycielka Renata Urban

KOCHANEJ BABCI I DZIADKOWI – WNUKI
W dniu 24 stycznia Br
o godzinie 14.00 tak
jak co roku  dzieci z
Przedszkola nr 1 w Ja-
worzu zaprosiły swoje
ko cha ne Babcie  i
wspaniałych Dziadków
do Strażnicy  z okazji

ich Święta. Tam zaprezentowały swój program artystyczny
obejmujący wiersze, piosenki i układy choreograficzne, które
pomogły im przygotować nauczycielki  przedszkola.
Każdy chciał wypaść jak najbardziej okazale  aby w ten spo-
sób podziękować   swoim  kochanym  Babciom i Dziadkom.
Po  czym każdy wnuk  wręczył   przygotowane przez siebie
upominki.  Niejednemu z zaproszonych  Gości  zakręciła się
łza w oku. Po części artystycznej   parkiet Strażnicy  zapełnił
się Gośćmi i  dziećmi  uczestniczącymi we wspólnej  wesołej
zabawie. W mi łej i
sympatycznej  atmos-
ferze przy  herbatce i
ptysiu przygotowanym
p rzez ku ch a rki z
Przedszkola nr 1 , za-
kończyła się ta  pięk-
na uroczystość.

mgr Rosita Migdał

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z  ŻYCIA PRZEDSZKOLI

NASZE OSIĄGNIĘCIA cd. dalszy ze str. 7

Poza udziałem w imprezach o  charakterze  regionalnym  i  po-
zaregionalnym nasi uczniowie osiągnęli wysokie wyniki w kon-
kursach przedmiotowych. I tak finalistką konkursu przedmioto-
wego z biologii została Marta Płaska  z  klasy 3d przygotowywa-
na przez  pana  Grzegorza  Olejnika,  natomiast  z  historii-
Wojciech Mieszczak z klasy 2c oraz Anna Baranowska  z  klasy
3a-pod  opieką mgr Doroty Klajmon.
W konkursie "Parki krajobrazowe Beskidu Śląskiego", który miał
miejsce  23 stycznia,  nasze  gimnazjum  zajęło   III   miejsce.   W
skład    drużyny, przygotowanej przez  mgr.  Grzegorza  Olejnika,
weszły  następujące  osoby: Dorota Rusin, Justyna Rawicka,
Justyna Goryl, Marta Tomala .
W tegorocznej edycji  konkursu  literackiego  "Chcecie  bajki...Oto
bajka" jednym z ponad dwustu uczestników  był Jakub Kruczek z
klasy  2  b.  Uczeń, dzięki pomocy mgr Sylwii Pilarczyk, odniósł
bajkowe  zwycięstwo,  zdobywając III miejsce.
W  Międzygimnazjalnym  Konkursie  Recytatorskim  "Jesienne
pejzaże i przemijanie"  zorganizowanym  przez  Gimnazjum   w
Jasienicy   wyróżnienie otrzymała uczennica mgr Sylwii Pilar-
czyk-Aleksandra Bańgo.
Gratulujemy  wszystkim.
                                                                 mgr Sylwia Pilarczyk

W   PRZEDSZKOLU NR 1
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WSPÓLNE SPRAWY
DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY
SOCJOTERAPEUTYCZNEJ  W JAWORZU
Świetlica socjoterapeutyczna  przy Gminnym  Ośrodku Pomocy
Społecznej  w Jaworzu działa w oparciu o środki  przyznawane
corocznie przez Radę Gminy Jaworze w ramach  Programu
Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Dzia-
łalność świetlicy koordynuje    Pełnomocnik Wójta- Waldemar
Saltarius.
W świetlicy  pracuje  3 wychowawców – Zbigniew Hubert,
Mirosława Hawełek, Bernadeta Kluka oraz logopeda -
Małgorzata Czerbak.
Świetlica socjoterapeutyczna  działa od poniedziałku do piątku w
godzinach od 15.00 do 19.00 przez cały rok, a więc  również w
okresie wakacyjnym – tyle, że wówczas zmienia się forma pro-
wadzonych tutaj zajęć.  Oferta  pracy tej świetlicy skierowana
jest przede wszystkim do dzieci zagrożonych patologią, ale nie
tylko. Jak zapewnia W. Saltarius   świetlica jest otwarta dla wszyst-
kich. Jednak w pierwszym rzędzie przychodzą tu dzieci   kiero-
wane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz  Peda-
goga Szkolnego.
Co oferuje świetlica swoim wychowankom?   Oferuje wiele; od
zajęć z logopedą, po zajęcia  plastyczne, muzyczne, sportowe-
zależnie od warunków pogodowych, po  gry i zabawy dydaktycz-
ne oraz wycieczki.  Zajęcia podzielone są na odpowiednie bloki,
tak aby w ciągu tych 5 dni tygodnia można było przeprowadzić
wszystkie rodzaje zajęć dla wszystkich zainteresowanych i po-
trzebujących  tej formy zabawy czy dokształcania.  Tygodniowo
w zajęciach uczestniczy około 50-60 dzieci i młodzieży; prak-
tycznie w każdej grupie  wiekowej – a więc od przedszkoli po-
przez  szkołę podstawową po gimnazjum.  W okresie wakacyj-
nym co  tydzień w każdą środę   świetlica organizuje dla swoich
podopiecznych wycieczkę.  W tym miejscu warto dodać, że w
2006 roku dzieci z jaworzańskiej świetlicy socjoterapeutycznej
uczestniczyły w wyjeździe na Węgry w ramach wymiany dzieci
pomiędzy naszymi gminami.
Częścią zajęć jest także wspólny posiłek dzieci, który otrzymują
na koniec dnia  spędzonego w świetlicy. Posiłek jest finansowany

ze środków  gminnych ale jego przygotowaniem zajmują się same
dzieci, dzięki czemu wyrabiają sobie tutaj odpowiednie nawyki w
zakresie przyrządzania prostych posiłków. Wiele  też osób przy-
chodzi  tutaj aby po prostu  odrobić lekcje, czy  przy pomocy
pedagoga  nadrobić braki w wiedzy np. z matematyki.
Praca wszystkich zatrudnionych tutaj pedagogów i wychowaw-
ców zasługuje na wielkie uznanie – co szczególnie podkreślał w
rozmowie  Waldemar Saltarius.  Z reporterską wizytą  Echo od-
wiedziło świetlicę  we wtorek. Wówczas właśnie zajęcia logope-

dyczne prowadziła  Małgorzata Czerbak.  Praktycznie cały czas
w kolejce stał rodzic z dzieckiem  do zajęć  logopedycznych. Jak
mówi  M.Czerbak  na każde dziecko  przeznaczyć należy około
30 minut ćwiczeń w zależności od  skali problemów  z czyta-
niem, wymową  czy pisownią.  Potrzeby ze strony dzieci i mło-
dzieży są na tyle duże w tym zakresie, że w tej chwili praktycznie
nie ma miejsc  wolnych  na dodatkowe   zajęcia logopedyczne.
Po zajęciach logopedycznych tego dnia, zaraz ze swoją grupą
dzieci zajęcia rozpoczął Zbigniew Hubert. Krótka wizyta w tej
niepozornej  wydawać by się mogło placówce, pokazała  jak
wiele pracy i to trudnej  pracy wykonuje się tutaj z dziećmi i mło-
dzieżą.  To, że dzieci same chcą uczestniczyć w zajęciach chyba
też świadczy o tym, że dobrze się tutaj czują.  A za to należą się
słowa uznania  dla wychowawców,  GOPS-u i Rady Gminy, że
nie pozostaje obojętna na potrzeby tej grupy dzieci i młodzieży.

Pf
STATYSTYKA GMINY JAWORZE 2006 r.
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KOMENDANT POLICJI RADZI
NADKOMISARZ
WOJCIECH KOZŁOWSKI
INFORMUJE:

Mieszkańcy Ja worza są  pod
opieką dwóch dzielnicowych:
mł. a sp. Adama Żaka oraz
st. post. Rafała Gruszki.

Wykaz ulic przynależnych do rejonu mł. asp..Adama ŻAKA

Akacjowa, Bławatkowa, Borsucza, Brzoskwiniowa,
Brzozowa, Bukowa, Chabrowa, Cieszyńska, Cisowa,
Dębowa, Folwarczna, Góre cka, Grabka, Jałowcowa,
Jarzębinowa, Jasienicka, Jaśminowa, Jaworowa, Je-
żynowa, Jodłowa, Kaczeńcowa, Kalinowa,  Kościelny
Plac, Kościelna Aleja,  Kwiatowa, Lecznicza, Liliowa,
Maków, Mała, Modrzewiowa, Motylkowa, Myśliwska,
Nagietkowa, Orzechowa, Plac Kościelny, Panoramicz-
na, Pelchrim, Pod Brzegiem, Pod Las em, Pogodna,
Poziomkowa, Promienista, Rodzinna, Różana, Scho-
wana, Słoneczna, Skowronków, Smrekowa, Spacero-
wa , Stokrotek,  Szk olna , Tulipa nowa , Turystyczna,
Wąwóz, Widok , Wiosenna, Wrzosowa, Wypoczynko-
wa, Zaciszna, Za Goruszką, Zajęcza, Zawilcowa, Zło-
cista, Zielona.

Wykaz ulic przynależnych do rejonu st. post. Rafała GRUSZKI

Agrestowa, Astrów, Bielska,  Boc zna,  Cic ha, Cypry-
sowa, Dzwonkow a, Górsk a, Grabowa, Graniczna,
Groszkowa, Jask ółcza, Je sionowa, Kalwaria, Kasz-
ta nowa , Ka szys ka, Klonowa , Kolonia Górna,  Kolo-
nia Dolna, Konwaliowa, Koralowa , Krokusowa,  Krót-
ka , Kryształow a, Legendarna, Leszc zynowa, Letni-
skowa, Lipowa, Ładna, Łubionowa , Łukowa . Ma li-
nowa , Miodow a, More lowa, M orwowa, Nadbrze żna,
Na d Rudawk ą, Narcyzowa , Na Stoku,  Nie cała , Nie-
wielk a, Ogrodowa, Olszynowa, Pagórkowa, Pa łaco-
wa,   Piękna , Pierwiosnków, Pod Pa lenicą, Podgór-
sk a, Pod Harendą, Pod Młyńską Kępą , Polna,  Połu-
dniowa, Poprzeczna, Pszc zela, Relaksowa, Roman-
tyczna , Rumiankowa , Sa rnia,  Sielska,  Słowicza,
Sos nowa , Spadzista,  Storczyków,     Stroma,  Śre d-
nia, Świerkow a, Topolowa, Ukryta, Ustronna, Wapie-
nick a, Wc zas ow a, Wi llowa,  Wiej sk a, Wiśniow a,
Ws chodnia,  Zagajnikowa , Za grodowa,  Zdrojow a,
Zdrowotna, Zielna, Żurawinowa.

APEL DO POSIADACZY KOMPUTERÓW
Wśró d li cznych  i nforma cj i do ci eraj ących do  m ie sz-
ka ńcó w pop rze z Inte rn et,  zn ajo mych,  ul otki i nform a-
cyjne są i takie , które in formują  o kon trol ach  le galn o-
ści  opro gramo wań kompute rowych przeprowadzan ych
przez prze dstawi cie li Mi cro sof t.
Policja nie potwierdza, aby d ziałania te  były inspirowa-
ne prze z organa  ści gani a, t j.: Poli cję,  Pro kura turę .

Le galn ość oprogra mowa nia Pol icja  sprawd za w przy-
pa dku , kie dy za cho dzi  u zasadn io ne pod ej rze nie  p o-
pe łn ien ia  prze stępstwa. Ko ntrol a d otyczy zwłaszcza
tych,  którzy z kop iowan ia i h an dlu  ni el ega lnymi  pro-
grama mi uczyni l i sob ie sta łe  źródł o d och odó w. Pol i-
cj a o strzeg a wł aścici eli  ko mpu terów prze d wpuszcza-
ni em  d o do mó w i mi eszkań  o só b po da ją cych  się  za
rzekom ych kon trol erów, gdyż mo gą  to b yć  p ospo li ci
oszuści lub  zł odziej e. Apel uje my,  ab y o  ka żde j taki ej
wi zyci e na tych mi ast in fo rm ować  Kom en dę  M ie jską
Po licj i w Biel sku -Bia łej tel .997  lub  112  bą dź Komisa-
ri a t  Po li c j i  w Ja si e n icy z si e d zi b ą  w Ja wo rzu

te l. 03 3/ 817  2 2 1 5.
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PLANY I DOKONANIA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH I ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH    str. 11, 12, 13

WÓJT GMINY JAWORZE
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie or-
ganizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku
publicznego oraz innymi podmiotom uprawnionym wykonania
zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Progra-
mie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowy-
mi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2007.

I Art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie – promowanie wspólnego narodowe-
go lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upo-
ws zec hnianie na terenie Gminy Ja worze
(§ 11 ust. 1 pkt 1 Uchwały RG XL/329/2006)    PULA: 10 000 zł

II Art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie – rozwój  fizyczny dzieci i młodzieży
oraz promocja kultury fizycznej poprzez organizację zorga-
nizowanych form szkolenia sportowego lub imprez o cha-
rakterze sportowo - rekreacyjnym (§ 11 ust. 1 pkt 2 Uchwały
RG XL/329/2006)                                                PULA: 30 000 zł
Wójt Gminy Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert mający na
celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność
pożytku publicznego w zakresie wsparcia zadań związanych z
realizowanym przez gminę Programem współpracy Gminy Ja-
worze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
uprawnionymi na rok 2007 z terminem składania wniosków
do dnia 1 marca 2007 r. do godz. 14:00.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzię-
cia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 mar-
ca 2007 r. i zakończy najpóźniej do 31 grudnia 2007 r. Realizacja
zad ań win na nastąpić na ob szarze  Gminy Jaworze.
Ofertę na realizację zadania wraz z niezbędnymi załączni-
kami należy złożyć w kopercie z adnotacją wskazującą na
kategorię interwencj i oraz rodzaj  zadania oraz dopiskiem
„Konkurs dla organizacji pozarządowych 2007”. W jednej
kopercie winna znajdować się jedna oferta dot. konkretne-
go zadania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14
marca 2007 r. Poszczególnej organizacji może być przyznana
więcej niż jedna dotacja.
Informacja o realizacji ww. zadań w 2006 roku. Gmina Jaworze
w roku 2006 zrealizowała zadania publiczne tego samego ro-
dzaju z zakresu kultury i promocji gminy oraz sportu i kultury
fizycznej, przyznając dotacje w wysokości 35 000 zł.

* * *
BLIŻSZE INFORMACJE NA TABLICY INFORMACYJNEJ
URZĘDU GMINY JAWORZE, NA STRONIE INTERNETOWEJ
http://www.jaworze.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”  oraz
www.jaworze.bip.info.pl

WIECZÓR POEZJI I MUZYKI LUDOWEJ
ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

W dniu 7 lutego br. w Domu Kultury „Włókniarz” w Bielsku –
Białej wystąpił na swym wieczorze poetyckim Jan Chmiel. W
wierszach jego zawarte są mądrości i nauka ludowa, porzekadła
i żarty. „Zespół Regionalny Jaworze” i  zespół śpiewaczy „Try-
ton” ze Skoczowa kierowane przez J. Chmiela uzupełniały pięk-
ne „wiersze gwarą haftowane” wspaniałą ludową pieśnią i mu-
zyką. Jan Chmiel przygotował program, który wzruszał i bawił
przybyłą publiczność. Występ wzbudził podziw i uznanie, a gorą-
ce i serdeczne oklaski nagrodziły niestrudzonego piewcę gwary
cieszyńskiej. Dzięki nim dziedzictwo kulturowe Jaworza żyje w
muzyce, pieśni, tańcu i poezji.                                                              wb

TANZ MIT JOHAN STRAUS

Nasza Jaworzańska „Glorietta” występuje coraz częściej i z co-
raz ciekawszym repertuarem. Tym razem 1 lutego w Domu Kul-
tury „Włókniarz” w Bielsku – Białej zespół koncertował z urozma-
iconym programem, w którym publiczność oklaskiwała kolędy,
jaworzańskie utwory, ale też walce Strausa i songi amerykań-
skie.                                                                               cd. str. 12
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TANZ MIT...  cd. ze str. 11
Orkiestra kierowana przez Stanisława Sojkę, absolwenta
Wyższej Szkoły Muzycznej w Cieszynie, l iczy już 18 osób
(!). Ci pasjonaci i miłośnicy muzyki grają na trąbkach, trą-
bach, saksofonach, klarnetach, perkusji. Orkiestry dęte to
z reg uł y mę ska sprawa.  Oni  m aj ą  rod zynkę czyl i
Katarzynę Staś. Jej urok osobisty i duży saksofon spra-
wiają imponujące wrażenie.                                                     wb

KU PAMIĘCI
Pol skie  Towa rzystwo Ewang elickie Oddzi ał w Jawo rzu
w ramach cyklicznych ze brań  czł onkó w to warzystwa i
zapro szonych g ości, w d niu 22 stycznia p oświęciło  spo-

tka nie dwóm  nie żyją cym księ żom,  wie lce zasł użon ym
kościoł owi i  zie mi ci eszyńskie j. W tym roku  mija ją wła-
śni e 10 0. i  110 . ro czni ca śmierci ks. Pawła  Wał acha  i
ks. H.  Kotsche go, jawo rzań skich pa storów. Prezes za-
rzą du PTE Oddzi ał w Jaworzu  Leopold Kłoda p owitał
zeb ranych i  pop rosi ł ks. Ryszarda J anik a o  przedsta-
wienie  sylwetek i dokonań o bu pastoró w. Około 2 0 osób
słu chał o ks. Ryszarda Janika z zaci ekawieni em, bez
przerwy przez okoł o 2 godziny.  Przedstawił  on wyni ki
swoich  dociekań i poszukiwa ń dotyczących życia i  dzia-
ła lności ks. H. Ko tsch ego i ks. P.  Wał acha  na tle histo-
rycznych uwarun kowa ń i doko nań kościoła  ewa ngel ic-
ki ego nie tylko w Polsce. Jaką pracę musi ał wykon ać
ks.  R. Jani k i jak znakomitą po siad a pa mięć , by z kon-
spe ktu zapisa nego na pa ru karteczkach p rzeprawić się
przez setki lat  historii , podając daty zdarzeń, nazwi ska i
na zwy?  Uczestn icy spotkani a ro zcho dzil i si ę, każdy z
osob istymi  wrażen iami i  refleksjami.  Wspóln a pozo sta-
ła p ewnie m yśl, że płyną cy prze z wieki  czas ciągle nie-
si e drzazg ę uwiera jącą  nie któ rych  lud zi o  wsp ólnych
korzeniach , a ty lko różnych wyznani ach.
Na  kol ejnym sp otka niu w dn iu 5 . lu tego  ks.  Jan  Gro ss
wyg łosi ł prelekcję na temat  „Ro k 20 07 rokie m pi eśni  i
l i t urgi i ewange lickiej”. Wszystkich  cie kawych „Jak po-
wstał a Bi bl i a? ” Za rząd  PT E  Odd zi a ł w Ja wo rzu
za prasza n a 5 marca do  sal i pa rafi alne j.                 wb

RADOSNA WSPÓLNOTA
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 16. stycznia
br. zebrało się w Sali OSP, by wspólnie ucztować z okazji
Nowego Roku. Krystyna Plaza-Popielas, przewodniczą-
ca zarządu  koła zaprosiła op rócz swoich liczni e przyby-
łych czło nków koła, Wójta i Radnych Rady Gm iny. Naj-
większą niespodziankę naszym seniorom sprawili ucznio-

wie ze szkoły podstawowej. Przedstawienie szkolnego te-
atru aktorów i kukiełek p.t. „Biegnijcie do szopki” wzbudzi-
ło wielki podziw i wzru szenia. Lucyna Chmiel wyreżyse-
rowała spektakl bardzo oryginalny w formie i treści. Po tym
były powitania gości i człon ków koła, a zapachy z kuchni
zapowiadały dalsze atrakcje.  Nikt się nie zawiódł. Wspa-
niały gulasz i wiele rodzajó w słodkości zaspokoiło pobu-
dzone ape tyty. Urozmaiceni em spotkania był a wystawa
twórczości  i prac Anny Liry, Henryka Kisiała,  Augusty-
na Szczypki, i Władysława Duźniaka. Swoje pasje i zdol-
ności przedstawili w postaci sztucznych kwiatów, obrazów
haftowanych, prac szydełko wych, ozdób świątecznych i
wierszy.
Choć Nowy Rok oznacza, że znów czegoś nam przybyło,
to w tej dostojnej społeczności serdeczność i radość z by-
cia razem działa jak balsam i jest godna naśladowania.

wb

URATOWANE SKARBY
Z okazji pięciolecia powstania Społecznej
Rady Ochrony i Odnowy Zabytków - przed-
stawiamy ich dorobek
Na prze strzeni mija jące go p ięci olecia, na teren ie Ja-
wo rza  dotych cza s o dre stau rowano  28  ce nnych zabyt-
ków prawni e chro nionych, w tym głó wnie cmentarnych
z re je stru Wo je wód zkie go Ko nserwatora Zab ytkó w.
Zg odni e z wytycznymi  za łożycie li Społ eczn ej Rady z
20 02  r. w p ie rwsze j kol ej no ści p owin niśmy b yli  p rzy-
stąpić do organizowania i koordynowania niezbędnych
prze dsię wzię ć resta uracyj nych  zabytkowej „Gloriety” ze
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wzgórza Goruszki oraz wszystkich zabytków cmentarnych, w tym
pilnie z hrabiowskiej kwatery. Zgodnie z tym w III kw. 2002 r.
zarząd Społecznej Rady, w uzgodnieniu z Urzędem Gminy Ja-
worze oraz proboszczami obu parafii, opracował harmonogram
najpilniejszych przedsięwzięć restauracyjnych dla tych zabytków
na lata (2003-06), a od IV kw. 2002 r. przystąpił do jego realizacji.
Rezultaty tych prac poniżej kolejno w skrócie opisujemy.
W IV kw. 2002 r.  zarząd Społecznej Rady, na podstawie infor-
macji z bielskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Za-
bytków w Katowicach o nieruchomych obiektach zabytkowych
Jaworza stwierdził, że na terenie Gminy Jaworze znajduje się:
9 nieruchomych zbytków rejestrowanych w większości grupowo -
np. cmentarz, na którym faktycznie znajduje się kilkanaście sa-
moistnych zabytków; 51 nieruchomych zabytkowych obiektów
ewidencjonowanych; 13 stanowisk archeologicznych, odkrywa-
jących ślady pradziejów Jaworza z różnych epok historycznych.
Tych 9 rejestrowanych zabytków (głównie grupowych) zostało
rozpoznane w terenie i rozpisane na 39 pojedynczych zabytków
samoistnych, a następnie sporządzono dla nich nowy tabelaryczny
rejestr, w którym oprócz numeru rejestracyjnego podano jego
nazwę oraz określono miejsce jego położenia na terenie Jawo-
rza i opisano ich aktualny stan jakościowy.
W latach (2003-04) – na wniosek Społecznej Rady oraz z pole-
cenia i za pieniądze Urzędu Gminy Jaworze, przeprowadzono
kompleksową restaurację i konserwację walącej się wówczas
„Gloriety” zabytkowej, która była zbudowana w 1798 r. w kształ-
cie okrągłej altany na wzgórzu Goruszki (411 m n.p.m.), czyli na
najwyższym punkcie ówczesnego krajobrazowego parku pała-
cowo-zdrojowego Jaworza i stanowiła wtedy jeden z jego pięk-
niejszych elementów barokowych. Wzgórze Goruszki zostało
także uporządkowane (odwodnione i utwardzone) i zagospoda-
rowane (oświetlenie i ławki), a jego zalesienie oczyszczono z nie-
porządnego poszycia i śmieci, a drzewostan poddano pielęgna-
cyjnemu cięciu sanitarnemu. Członkowie Społecznej Rady, mię-
dzy innymi wykonali:
dokumentację projektową na nowe fundamenty pod sześć ko-
lumn klasycystycznych oraz na odwodnienie i docelowe zago-
spodarowanie terenu wokół Gloriety; inwentaryzację i opis zale-
sienia wzgórza Goruszki, które składa się głównie z egzotycznej
sosny czarnej – w sumie ok. 500 drzew skupionych na obszarze
2,0 ha (jest to jedyne takie skupienie w Beskidzie Śląskim), w
tym wyodrębniono i zlokalizowano 15 czarnych sosen o wymia-
rze pomnika przyrody (obwód pnia powyżej 230 cm i wiek ok.
200 lat). Łączny koszt w/w renowacji i konserwacji wyniósł ok.
60.000 zł,- plus społeczne prace projektowe oraz koordynacyjno-
odbiorcze o wartości ok. 5.000,-zł.
W latach (2002-05) -  na cmentarzu ewangelickim w Jaworzu z
inicjatywy oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w
Jaworzu i zarządu Społecznej Rady, a na zlecenie i w znacznej
części za pieniądze Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jawo-

rzu odrestaurowano cztery zabytkowe groby o poniższym opi-
sie.
Zabytkowy grób ks. Hermana Juliusza Kotschego i jego żony
Ernestyny z 1882 r., który w latach (1837-97), czyli przez 60 lat,
był proboszczem ewangelickiej parafii w Jaworzu. W tym okre-
sie ją rozbudował, a majątek jej pomnożył. Był również cenio-
nym pomologiem który promował i pomagał zakładać na terenie
Jaworza ogrody przydomowe i sady owocowe, a także promo-
wał piękno jaworzańskiej ziemi poza jej granicami.
Zabytkową płytę nagrobną ks. Franciszka Czjżeka z 1828 r.,
który w latach (1808-28) był trzecim kolejnym proboszczem ewan-
gelickiej parafii w Jaworzu. Płytę tą, w drugim kwartale XX wieku
odnaleziono na cmentarzu katolickim w Jaworzu (gdzie był po-
chowany) i przeniesiono ją na ten cmentarz.
Pamiątkowy a zarazem i zabytkowy grób pierwszego pochówku
z 1880 r. z tego cmentarza, w którym pochowano Marię Binek w
listopadzie 1880 r. oraz jej syna Pawła w 1917 r. i jego żonę Annę
w 1932 r.
Zabytkowy grób ks. Pawła Wałacha z 1907 r., który w latach
(1897-1907) był szóstym kolejnym proboszczem ewangelickiej
parafii w Jaworzu. Był również społecznikiem jaworzańskim,
między innymi z jego inicjatywy założono spółkę kasy oszczęd-
ności i pożyczek w Jaworzu zorganizowanej w 1896 r. według
systemu „Reiffeisena” - jednej z protoplasty dzisiejszego Banku
Spółdzielczego w Jasienicy.
Wszystkie te zabytkowe groby są cenne, o znacznej wartości
historycznej i artystycznej, porównywalnej z grobami zabytko-
wymi z hrabiowskiej kwatery cmentarnej wpisanych do woje-
wódzkiego rejestru zabytków. Stąd celowym było groby te pilnie
odrestaurować i ponieść koszt w wysokości 17.500,-zł, z czego z
pieniędzy publicznie zebranych w kwestach cmentarnych wy-
dać 4.500,-zł.
W latach (2003-06) – z inicjatywy Społecznej Rady oraz na
zlecenie i w większości za pieniądze Urzędu Gminy Jawo-
rze, gruntownie odrestaurowano całą zabytkową kwaterę hra-
biowską z katolickiego cmentarza w Jaworzu, w której po-
chowane są doczesne szczątki dawnych właścicieli Jaworza
i  osób z nimi spokrewnionych.
Łącznie w kwaterze tej znajdują się prochy dwudziestu osób
dobrze urodzonych, w tym:
czterech członków z rodzin szlacheckich Rudzickich i Blu-
dowskich z lat (1669-84); szesnaście członków z baronow-
skiego lub hrabiowskiego rodu Laschowskich herbu Nałęcz i
Saint-Genois d’Anneaucourt z lat (1787-1916);
W ramach tej kompleksowej restauracji w sumie wykonano
następujące przedsięwzięcia: zbudowano nowe kamienne
schody wejściowe z placu kościelnego do kwatery hrabiow-
skiej wg dokumentacji opracowanej społecznie przez Spo-
łeczną Radę;

cd. na str. 14
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ECHA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I USŁUGOWEJ W JAWORZU

odtworzono od nowa pięć brakujących płyt nagrobnych i osadzo-
no je na nowych fundamentach betonowych; kompleksowo od-
restaurowano piętnaście płyt nagrobnych i osadzono je ponow-
nie także na nowych fundamentach betonowych; gruntownie od-
restaurowano zabytkowy obelisk z 1820 r., który ufundował hr.
Filip Ludwik Saint-Genois, dla upamiętnienia swego syna mało-
letniego Aleksandra oraz swoich rodziców i dziadków; uporząd-
kowano całą kwaterę hrabiowską, w tym odtworzono ścieżki
wewnętrzne i utwardzono je oraz wykonano nowe wygrodzenie
kamienno-łańcuchowe od strony cmentarza katolickiego, wg pro-
jektu Społecznej Rady; wykonano i zabudowano dwie dwuję-
zyczne tablice informacyjne opisujące historię kwatery i osób w
niej pochowanych, także wg opracowania i projektów Społecz-
nej Rady. Wszystkie prace rewolaryzacyjne i konserwacyjne w
tej kwaterze zostały wykonane przez pracownię artystycznej kon-
serwacji zabytków pana Andrzeja Zdyry z Zawoi. W sumie za
wszystkie te prace restauracyjno-konserwacyjne zapłacono 146

POLAK POTRAFI
„Ścisły związek z tradycją, z dziedzictwem kulturowym, folklo-
rem, osiągnięciami w dziedzinie urbanistyki i architektury, w pro-
dukcji unikatowych już dziś mebli mogą okazać się niezwykle
nośne w rozwijaniu poczucia
dumy jego mieszkańców, a sza-
cunku i podziwu wśród gości”.
Cytat ten zaczerpnąłem z opra-
cowania p.t. „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy”.-
„Uwarunkowania i Ustalenia”.
W związku z tym umówiłem się,
jak sądziłem, w fabryce unikato-
wych mebli giętych w Jaworzu z
dyrektorem Wojciechem Dudzia-
kiem aby zobaczyć czy i jak moż-
na wykorzystać tradycję fabryki
w promocji Jaworza. Budynki fabryki zachowały swój kształt, for-
mę i wygląd z minionej epoki, robiąc wrażenie zabytku czekają-
cego na lepsze czasy. Dyrektor Wojciech Dudziak pełni swą funk-
cję od dwóch lat i jest na tyle młodym człowiekiem, że starych
czasów świetności fabryki nie może pamiętać. Dzisiaj fabryka w
Jaworzu jest jednym z 6 zakładów „Paged Meble sp. z o. o.
Jasienica”.  Unikatowych mebli giętych w Jaworzu nie produkuje
się. Pod szyldem „Paged Meble Zakład w Jaworzu” produkuje
się krzesła o różnych kształtach i formach. Ponad 80% wysyła-
nych jest na eksport do Stanów Zjednoczonych, Anglii, Włoch,

Japoni i innych krajów. 250 osób, w tym 100 kobiet wytwarza
miesięcznie średnio 15 000 sztuk krzeseł w 200 modelach. Idzie-
my na zakład. Zaskakują kontrasty. Wnętrza obiektów też jakby

zabytkowe. Maszyny z róż-
nych czasów, w większości
jednak nie stare, niektóre no-
woczesne, sterowane nume-
rycznie. Wiele pomieszczeń
małych, ciasno a produkcja
duża. Rosnąca zresztą, jak
informuje Wojciech Dudziak,
dzięki ciągłym próbom popra-
wiania organizacji transportu
poziomego i pionowego, po-
wierzchni magazynowych, ale
przede wszystkim dzięki za-
łodze. Zarabiają trochę poni-

żej średniej krajowej, a chodząc po zakładzie i patrząc, odnosi
się wrażenie, że pracują z zaangażowaniem i tempem wyższym
od średniej krajowej. A pro po chodząc, to zastanawiałem się jak
nieograniczoną trzeba mieć wyobraźnię i pomysłowość, żeby w
tylu relatywnie małych pomieszczeniach, wielokondygnacyjnych
budynkach, gdzie schodów jest chyba więcej niż ludzi, optymal-
nie zorganizować produkcję i transport. Ponoć przedstawiciele z
zagranicznych firm zwiedzający zakład zauważają to samo. Po-
lak potrafi. To jest powód do dumy, ale chyba nie do wykorzysta-
nia w promocji Jaworza?

Wojciech Bertisch

tys. zł, z tego Społeczna Rada z pieniędzy publicznych, zgroma-
dzonych na koncie TMJ-tu, sfinansowała “19,5 tys. zł, czyli ok.
13,4%. Ponadto członkowie Społecznej Rady wiele prac i pro-
jektów wykonali społecznie, których wartość ocenia się na dal-
sze ok. 20 tys. zł.
Można stwierdzić, że kwatera hrabiowska po gruntownej restau-
racji, stanowi obecnie najcenniejszy zabytek Jaworza. Tak jed-
nolitego i zwartego skupiska grobów, z ok. 250 kolejnych lat wła-
ścicieli jednej miejscowości, nie znajdzie się na Śląsku Cieszyń-
skim, a być może i w dalszym jego otoczeniu. Z dzieła tego
powinna być dumna cała społeczność jaworzańska, a szczegól-
nie ta, która wspierała to dzieło swoją pracą i darami.
Bliższe i obszerniejsze informacje na powyższe tematy można
znaleźć w publikacji pt. „DZIEJE JAWORZA ZABYTKAMI PI-
SANE.” – część pierwsza i druga, dostępnej “np. w bibliotece
publicznej w Jaworzu.

Opracował Jan Knieżyk

URATOWANE SKARBY cd. ze str. 13
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NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE       str. 15, 16

WIELKA RZECZ W MAŁEJ OJCZYŹNIE
Wprowadza jąc do Echa Jaworza stały temat p. t. „Nasze
dziedzictwo kulturowe”, ze  względu na pojem ność tego
pojęcia, redakcja czuje się zobowiązana do zacytowania
jednej z wybranych definicji.
„Dziedzictwo kulturowe to zasób rzeczy nieruchomych i
ruchomych wraz ze związanymi z nim wartościami ducho-
wymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawa-
ny za godny ochrony prawnej dla dobra sp ołeczeństwa i
jego rozwoju oraz przekazania następnym pokoleniom z
uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne,
patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające zna-
czenie dla  tożsamości i ciąg łości rozwoju poli tycznego,
społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawd i upamięt-
niania wydarzeń historyczn ych, kultywowania  poczucia
piękna i wspólnoty cywilizacyjnej.” /Definicję zaczerpnięto
ze strony internetowej „Wikipedii”/.
Dziedzictwo kulturowe Małych Ojczyzn ma taką wartość,
jaką wartość mają dobra materialne i du chowe zgroma-
dzone na p rzestrzeni wieków jej istnienia. Im tych dóbr
jest więcej tym pełniejsze jest nasze dziedzictwo kulturo-
we. Małe Ojczyzny po latach wojny i powojennej ignoran-
cji władzy, w większości przypadków zostały skazane na
prace od podstaw w poszuki waniu zasobów dziedzictwa
kulturowego. Jaworze jest tego przykładem.
Niekwestionowanym współczesnym autorytetem w znaw-
stwie historii Jaworza jest Pani Jadwiga Roik, posiadają-
cym ogromny dorobek kronikarski. Natomiast Pani Jadwi-
ga zawsze  zastrzega się, że Jaworze ma szczęście, bo
ma wielu pasjonatów, których dorobek jest równie cenny.
Dzięki kronikarskim zdolnościom Pani Jadwigi i Jej karie-
rze zawodo wej, łatwo określi ć jak i od czego zaczęła się
„praca od podstaw” w Jaworzu. Wyniki tej pracy dziś doce-
niane są nie tylko przez społeczność Jaworza, ale posia-
dają nieocenioną wartość właśnie jako dziedzictwo kulturowe.
Żeby zobrazować ogrom spustoszeń w sferach material-
nej i niematerialnej jakie dokonała II Wojna Światowa w
Jaworzu, za zgodą Pani Jadwigi, publikujemy fragmenty
jednej z części historii Jaworza i Jej autorstwa, p.t. „Jawo-
rze – lata powojenne”. W następnych wydaniach Echa Ja-
worza będziemy publikować materiały i opracowania po-
zwalające Czytelnikowi ocenić wartość i wielkość dziedzic-
twa kultu rowego Jaworza. Redakcja pozostaj e również
otwarta na głosy Szanownych Czytelników i ich współudział
w redagowaniu materiałów pod przewodnim tytułem „na-
sze dziedzictwo kulturowe”                                                             wb

JAWORZE – LATA POWOJENNE
Jako datę wyzwolenia Jaworza przyjęto dzień 14 lutego 1945
roku, w którym to dniu wyzwolone zostało Jaworze Dolne,
Górne, część Jaworza Średniego (jedna część znalazła się
w rękach żołnierzy radzieckich już 13 lutego 1945) oraz
północny skrawek Nałęża. Większa część Nałęża znajdo-
wała się w rękach niemieckich do kwietnia 1945 r. Pod ko-
niec lutego mieszkańcy Nałęża, umieszczeni w nałężań-
skiej szkole, otrzymali nakaz opuszczenia Nałęża, jako że
wojsko niemieckie spodziewało się, iż na tym terenie doj-
dzie do ciężkich frontowych walk. W Jaworzu tymczasem
ludzie przeżywali gehennę walk frontowych – a ponadto -
niektórzy żołnierze radzieccy przekonani, że znajdują się
już na terytorium Niemiec, siali strach i zwątpienie.
Ponieważ walki na terenie Jaworza nasilały się, gdyż front
się tu zatrzymał, w dniu 8 marca zarządzono pełną ewaku-
ację mieszkańców do miasta Bielska. Domostwa zostały
splądrowane przez wojsko i różne błąkające się nieznane
„elementy” (bandy). Ludność poniosła ogromne straty. Nie
posiadała żadnych środków do życia. Kto tylko mógł, pra-
cował na rzecz wojska w zamian za wyżywienie siebie i
rodziny.
W kwietniu 1945 r. wojska niemieckie zaczęły się wycofy-
wać w kierunku Czechosłowacji. 10 kwietnia 1945 r. ewa-
kuacja została odwołana i mieszkańcy Jaworza powrócil i
do swoich domostw. W cztery dni po powrocie z ewakuacji,
tj. 14 kwietnia 1945 r. Rada Narodowa i Wójt Gminy spo-
tkali się na swoim drugim posiedzeniu, na którym wybrano:
Jana Skotnickiego przewodniczącym Gminnej Rady Naro-
dowej, Jana Głowackiego zastępcą, Jana Sutra zastępcą
Wójta, Powołano do działania społeczne komisje: miesz-
kaniową, zabezpieczenia mienia poniemieckiego, gospo-
darczo-mleczarską, budowlaną. Funkcje w komisjach były
bezpłatne. Na posiedzeniu tym został również wybrany na
sekretarza gminy, Robert Foedrich, były więzień obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu bardzo zdolny samorzą-
dowiec.
Pierwsze zadania Rady i Komisji dotyczyły:
usuwania zniszczeń wojennych poprzez zatrudnienie w
Urzędzie Gminnym pewnej l iczby rzemieślników do remon-
tów, ustalenia preliminarza budżetowego na miesiąc maj,
współpracy z Urzędem Ziemskim, wymiany pieniędzy, spi-
su zabudowań i ludności, który w miesiącu maju przedsta-
wiał się następująco:
domów mieszkalnych – 420, domów gospodarczych -310,
mieszkańców – 2659. w tym mężczyzn -1007 /do lat 18 –
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55 5, o d 19 -50 – 28 7, p owyżej 5 0 la t – 165/ , ko biet  –
1652 /d o 18 lat  - 56 2, od 19-50 – 842, powyżej 5 0 lat –
248/
Powrót z ewaku acji ł ączył  się z pono wnym usuwan iem
zni szczeń wojen nych . Wi eś b yła w tym czasie  zaj ęta
przez wojska. Obecn a sa la ślubó w w budynku urzę du
gminneg o była stajni ą dla koni. Ratowany przez miesz-
ka ńców inwenta rz żywy,  zab ran y w trud zie i zn oju na
ewakuację, po powrocie do Jaworza wcale nie był – nie-
stety - bezp ieczny.  Kradzie że oraz rekwiro wanie po gło-
wia zwierząt i  innych p rzedmiotów na rze cz wojska  były
na porządku  dzi ennym. W lasach ukrywało  się  także
spo ro „m arude rów”. W o kresi e sam owoln ego buszo wa-
nia  również nie oszczędzal i lu dzi, czeg o dowodem  są
dokumen ty znajd ujące si ę w akta ch. W su mie zostało
zab ranych w Ja worzu  na rzecz wojska: 283  krów, 69 ja-
łówe k, 107  kóz, 91 świ ń, 107  gęsi,  242 p rosiąt , 188 kur,
2 buhaje, 25 c ieląt, 65 baranów, 45 owiec,  47 tysięcy kg

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ
CHRZEŚCIJAN
„Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę...” Mk7,37
Na początek stycznia przypada Tydzień Modlitw o Jedność Chrze-
ścijan. Od wielu lat w Jaworzu wspólne nabożeństwa ekume-
niczne z udziałem wiernych z kościoła katolickiego i ewangelic-
kiego odbywają się na przemian raz w kościele katolickim, a
następnego roku w kościele
ewangelickim. W tym roku w
niedzielę 21 stycznia wspólne
nabożeństwo o jedność chrze-
ścijan miało miejsce w kościele
katolickim pw Opatrzności Bo-
żej. Słowem przewodnim tego-
rocznego Tygodnia Modlitw o
Jedność Chrześcijan były słowa
Św. Marka cytowane na wstę-
pie. W nabożeństwie uczestni-
czyli - z kościoła rzymskokato-
l ickiego; ks Adam Gramatyka i ks. Witold Zahraj , natomiast
kościół ewangelicko-augsburski reprezentował ks. Władysław
Wantulok. Ponadto oprócz wiernych obu wyznań, w nabożeń-
stwie uczestniczyli przedstawiciele miejscowego oddziału Akcji
Katolickiej i Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Słowa po-
witania do zebranych uczestników nabożeństwa skierował Pro-
boszcz parafii katolickiej ks. Adam Gramatyka, dziękując za przy-
bycie wszystkim, którym leży na sercu zjednoczenie podzielone-
go Kościoła.  Wprowadzeniem do nabożeństwa był okazjonalny
wiersz Krystyny Gutan, a także cytowane przez nią fragmenty
wierszy ewangelickiego Biskupa Diecezji Cieszyńskiej ks Pawła
Anweilera. Zwieńczeniem modlitw o jedność Chrześcijan było

zbo ża, 150 tysi ęcy kg siana , 10 7 tysięcy kg  sło my, 126
tysięcy kg ziem niaków, 12 tysię cy kg ja rzyn . Zn iszczo-
nych zosta ło 3 00 p ni p szczelich. Każdy cze kał na wy-
zwoleni e. Tymczasem  w tejże wyzwolonej ojczyźnie ze
zdum ieniem  dowied zieli się, że  skoro zostali  zaliczeni
do jakiejkolwiek niemieckiej  l isty narodowościowej (było
ich  pię ć ro dzaj ów),  to są Niemcami i ja ko tacy byli  na
początku  bard zo źle traktowani, a nawet więzie ni i wy-
woże ni do Związku  Radzi eckiego . Sam fakt, że byli  za-
kwa lifiko wani d o II grupy „Volkslisty” (o co się wcale nie
ubiegali, bo nie umieli nawet mówić po niemiecku), prze-
kre ślał  jakieko lwie k ich szanse  na godziwe życi e. Nie-
których pozb awiano mienia. Posiada czy I g rupy „Vo lks-
l isty” chyb a w Jawo rzu nie było . Mi eszkańcy zal icze ni
prze z okupa nta do III i IV grup y uznan i zosta li za Pola-
ków. cd n.

Jadwiga Roik

wspólne odmówienie „Ojcze Nasz”.
Słowem Bożym podczas tegorocznego nabożeństwa ekume-
nicznego służył ks. Władysław Wantulok – proboszcz miejsco-
wej parafii ewangelickiej. Ks. W. Wantulok nawiązał m.in. do
modlitwy samego Chrystusa „spraw aby byli jedno ...” .Ponadto
rozważając słowa hasła  tegorocznego Tygodnia Modlitw  kazno-

dzieja  zwrócił uwagę na głuchotę
związaną z możliwością słucha-
nia Słowa Bożego przez współ-
czesnych chrześcijan, a co za
tym idzie wspólnego  dawania
świadectwa wierze. Być uzdro-
wionym z głuchoty przez Chry-
stusa, to dziś także znaczy być
otwartym na potrzeby i słowa
naszych braci i sióstr nie tylko z
„naszego „ kościoła, ale tych
wszystkich bliźnich – członków
różnych wspólnot chrześcijań-

skich. To uzdrowienie oznacza więc umiejętność słuchania  i
umiejętność  prowadzenia wspólnych rozmów w duchu wzajem-
nego poszanowania.
Wyjątkowym akcentem tegorocznego nabożeństwa było prze-
kazanie Znaku Pokoju przez duchownych obu wyznań, człon-
ków Akcji Katolickiej i Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
osobiście wszystkim uczestnikom nabożeństwa. Po udzieleniu
błogosławieństwa przez duchownych, na zakończenie nabożeń-
stwa ekumenicznego wspólnie odśpiewano  kolędę „Podnieś rękę
Boże Dziecię”.

pf
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NIEZWYCZAJNI
Franciszek Karol Szpok
RADIESTEZJA – TAJEMNA I POŻYTECZNA:
CZĘŚĆ II
Lek. Wet. Jerzy Wieczorek pochodzi z Ziemi Pińczowskiej. Po-
wojenne losy rzuciły jego rodzinę w 1945 r. do Bielska, gdzie
ukończył Gimnazjum im. M. Kopernika.
Studia odbył w l. 1951-57 we wrocławskiej Akademii Rolniczej na
Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Do roku 1997 pracował w
charakterze lekarza weterynarii w różnych lecznicach zwierząt
powiatu bielskiego. Długie lata, bo aż do emerytury w 2004 r.,
zatrudniony był w grodzieckim Zootechnicznym Zakładzie Do-
świadczalnym. „ Różdżkarstwem” zaczął się interesować w dzie-
ciństwie, systematycznie rozwijał swe właściwości radiestezyjne
i udoskonalał na różnych szkoleniach. Mieszka w Wapienicy przy
ul. Międzyrzeckiej i nadal praktykuje swą tajemną wiedzę w naj-
bliższej okolicy – również w Jaworzu.
W licznych naszych dysputach, a raczej „ monologach, popular-
ny w naszej okolicy radiesteta, parający się tą „sztuka” od dzie-
siątków lat – dr Jerzy Wieczorek próbował mi w przystępny spo-
sób wyklarować różdżkarsko – radiestezyjne tajniki. Ja zaś będę
usiłował przekazać państwu jego wywody, które wyławiałem z
„potoku” słów i skrzętnie zapisywałem.
Pomimo ogromnego postępu w dziedzinie medycyny – stwier-
dza dr Jerzy przez zastosowanie nowych leków, najczęściej opar-
tych na składnikach chemicznych, ale również antybiotyków,
szczepionek, nowoczesnych aparatur i sposobów leczniczych,
rozwoju szpitalnych, ambulatoryjnych i sanatoryjnych palcówek,
ludzie nadal chorują i umierają jak dawniej. Straszliwą zmorą dla
ludzkości są nowotwory oraz nowe „cywilizacyjne” zagrożenia
chorobowe. Okazuje się, że organizm żywy jest nie tylko „wor-
kiem skórzanym napełnionym składnikami Mendelejewa”, ale i
piątym stanem materii – bioplazmą. Na powierzchni organizmu
występuje zagęszczenie ładunków ujemnych, zwanych elektro-
stalą, stanowiących niejako „pancerz” chroniący człowieka przed
promieniowaniami środowiska zewnętrznego.
Obserwacje roślin i zwierząt wykazały, że istnieją miejsca, w któ-
rych żywe organizmy są zdrowe i czują się dobrze, a w innych
chorują i giną. Bocian nigdy nie „budował” swego gniazda tam,
gdzie pragnął człowiek, a tylko tam gdzie nakazywał mu jego
instynkt. Ale też wiadomo, że dom na którym znajdowało się
jego gniazdo, był domem zdrowym, w którym żyło się długo i
szczęśliwie. W dom ten oraz drzewa „zamieszkałe” przez bocia-
ny nigdy nie „uderzały” pioruny. Podobnie ma się rzecz z popu-
larnymi i lubianymi u nas jaskółkami. Natomiast odwrotne wła-
ściwości, a zatem przyzwyczajenia i zachowania występują u
pszczół, mrówek, termitów no i równie lubianych naszych kot-
ków.

Ludzie od swej kolebki dziejowej podpatrywali tego rodzaju zja-
wiska, a niektórzy z nich potrafi li  wskazać pewne miejsca, na
których kopano studnie, zyskując wodę – źródło życia. Później
okazało się, że promieniując nie tylko żyły wodne, ale także złożą
minerałów i różne anomalie w budowie skorupy ziemskiej. Oso-
by wykrywające cieki wodne zwano różdżkarzami od przyrządu
– różdżki, którym się posługiwali, wykonywanej najczęściej z prę-
tów wierzby i leszczyny. Dziś służą tym celom różnego rodzaju
„wahadełka”, które można nabyć w specjalnych sklepach. Do-
morośli „fachowcy” używają, jak wiadomo, nawet złote pierścionki
zawieszone na nitce. Długie lata ćwiczeń i doświadczeń dopro-
wadziły nielicznych do możliwości wykrywania wspomnianych
podziemnych źródeł i surowców na podstawie planów i map,
nieraz na odległość setek kilometrów. Tych „wybrańców przyro-
dy” nazwano teleradiestetami i chętnie korzysta się z ich usług
przy poszukiwaniu złóż minerałów, źródeł wody, a nawe zaginio-
nych osób z ich zdjęć. Mimo olbrzymiego postępu w naukach
ścisłych trudno jest dokładnie zbadać i wyjaśnić tajemniczy feno-
men radiestezji i teleradiestezji.
W miejscach „promieniowania” cieków wodnych, lub mineral-
nych pokładów, powstają ciekawe zjawiska fizyczne odbijające
się ujemnie na samopoczuciu i zdrowiu człowieka.  Szczególnie
szkodliwe, nieraz wręcz zabójcze są skrzyżowania dwóch , lub
kilku żył” wodnych. Następuje generalna utrata sił witalnych, a
osłabiony organizm ludzki staje się podatny na działanie wiru-
sów, bakterii oraz przeróżnych schorzeń, od niewinnych bólów
głowy i bezsenności począwszy, a na zbierających śmiertelne
żniwo chorobach współczesnej cywilizacji skończywszy. Staty-
styki są w tym względzie nieubłagane.
Jeśli zatem wiemy dzisiaj już dość sporo, choć z pewnością nie
wystarczająco i zgodnie z potrzebami o ujemnym wpływie pro-
mieniowania cieków wodnych na życie człowieka, to dlaczego w
tak małym zakresie wykorzystujemy predyspozycje nadzwyczajne
niektórych współbliźnich, a więc radiestetów? Owszem – zapra-
szamy różdżkarzy dla znalezienia właściwego miejsca pod wy-
kop studzien czyli miejsca z podziemnym źródłem, lub bogatą
żyłą wodną. Jest to praktyka raczej powszechna. Natomiast cał-
kowicie fatalnie wyglądają sprawy z zasięganiem opinii solidne-
go, czyli z właściwymi uprawnieniami, radiestety, a nie jakiegoś
szarlatana wyłudzającego pieniądze.
O niektórych praktycznych aspektach radiestezji, zwłaszcza w
odniesieniu do zakładania rodzinnego „gniazda” zaraz opowiem
za Jerzym Wieczorkiem.
„ O złym wpływie cieków wodnych na żywe istoty – twierdzi Pan
Jerzy – najlepiej wiedzą nasze, tak bardzo lubiane , prawie ro-
dzinne bociany. One nigdy nie założą gniazda na drzewie, względ-
nie domu, który znajduje się w zasięgu oddziaływania żył
wodnych. cd. na str. 18
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MARZYCIEL
Znowu podejmuję trudny temat - aktywizacja społeczności
lokalnej. W Statucie gminy Jaworze zapisano „Podstawo-
wym zadaniem gminy jest zaspakajanie potrzeb wspólno-
ty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego
rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa
mieszkańców gminy w życiu wspólnoty”.
To ostatnie zadanie Wójt postawił również Redakcji Echa
Jaworza. Zacznę od tego, że Polska jest członkiem Unii
Europejskiej. Unia Europejska przywiązuje szczególną wagę
do pobudzania aktywności lokalnych społeczności, do two-
rzenia lokalnych grup działania. Były one i są nadal „loko-
motywą rozwoju” gmin i regionów w państwach UE. Spe-
cjalne programy działania i tworzone do ich realizacji
fundusze wsparcia są również dostępne w naszym kraju
/np. program LIDER+/. W związku z tym należy zastano-
wić się dlaczego i w jaki sposób włączać się w życie wspól-
noty. Na pewno trzeba uwzględnić dotychczasowe doświad-
czenia w funkcjonowaniu demokracji, samorządów oraz or-
ganizacji pozarządowych w Polsce. Najpierw należałoby
skorygować przekonanie, że wystarcza pójść do urn wy-
borczych i wybrać przedstawicieli wspólnoty do władz sa-
morządowych. Ale czy miarą aktywności społecznej jest
tylko frekwencja wyborcza? A może tą miarą jest również
ilość osób wyrażających chęć kandydowania do organów
samorządowych?
Jest również inny obszar wspólnych spraw dla chcących
włączyć się w ich realizację. To stałe odkrywanie, doku-
mentowanie i uzupełnianie, zaniedbanego przez lata dzie-
dzictwa kulturowego, to sport, rekreacja, rozrywka, koła i

NOWI SĄSIEDZI

zespoły artystyczne, to życie towarzyskie i wspólne posia-
dy. Powie ktoś, że przecież mamy w tym wszystkim zna-
czące dokonania, choćby Towarzystwa Miłośników Jawo-
rza, Zespół Regionalny Jaworze, Glorietta, Starzy Przyja-
ciele, Chór Ewangelicki, szkolne zespoły artystyczne czy
sportowe i kilka innych. Mamy artystów, poetów, twórców,
mamy i tworzymy naszą tożsamość również przez działal-
ność Pol skiego  Towa rzystwa Ewangel iczneg o, Akcję
Katolicką.
Ale mamy przecież ponad sześć tysięcy mieszkańców, a
na Biesiadzie Ludowej była garstka osób, nie mówiąc już o
zebraniach władz samorządowych z mieszkańcami.
Zaangażowanych we wszystkie wymienione działania jest
bardzo niewielu. Jeszcze jedno spostrzeżenie. Dlaczego
zachwycamy się urokliwymi miasteczkami Austri i, Niemiec
czy Szwajcarii? Bo nam się w głowie nie mieści, że u nas
może być tak samo. Dlaczego nie! Pomyślmy o tym wszyst-
kim, spotkajmy się może najpierw kameralnie, przy komin-
ku, a później w szerszym gronie. Zastanówmy się wspól-
nie. Jak oni to zrobil i? Od czego zacząć? Skąd wziąć pie-
niądze? Kto się tym zajmie? Co ja z tego mogę mieć? Czy
ode mnie w ogóle coś zależy? Pierwsze „spotkania” może-
my organizować z Czytelnikami Echa Jaworza. Zaprasza-
my do pisania swoich przemyśleń i dostarczania ich na adres
redakcji. Podobnie jak w coraz popularniejszych „blogach
internetowych” przedstawmy swoje zdanie. Jeżeli próba z
listami się powiedzie redakcja zorganizuje „Jaworzańskie
Forum Dyskusyjne”.
Czy ja aby nie jestem utopistą? A może marzycielem?

Wojciech Bertisch

Jeżeli człowiek bez porady różdżkarza, i to z prawdziwego
zdarzenia, z odnośnymi uprawnieniami, wybuduje jednak
domostwo, może być pewny, że gdy znajdzie się w zasię-
gu promieniowania tych „ szkodników”, to konsekwencje
mogą być bardzo poważne i staną się z pewnością przy-
czyną niebezpiecznych schorzeń, począwszy od bezsen-
ności, bólów głowy typu migrenowego, reumatyzmu, scho-
rzeń wrzodowych, na najgroźniejszych nowotworach skoń-
czywszy.
Wystarcza przestać przebywać w orbicie szkodliwego pro-
mieniowania, a negatywne oddziaływanie znika. Wiem o
tym z mojej długoletniej praktyki w tej dziedzinie i na co
mógłbym przytaczać rozliczne przykłady. Należy  szcze-
gólnie zwracać uwagę na miejsca, w których stoją łóżka.
W nich bowiem spędzamy sporą  część życia. Podczas

wakacyjnych wędrówek winniśmy poszukać miejsc na bi-
wak, lub obóz, gdzie rosną dęby, brzozy. Oraz drzewa igla-
ste. Są to właśnie tzw. „dobre drzewa” emanujące korzyst-
nymi prądami – witalnymi i uzdrawiającymi, dające gwa-
rancję, że w bliskości nie czyhają na nas podziemne cieki
wodne. Ostrzegam natomiast przed miejscami porośnięty-
mi topolami, wierzbami i olchami, jak również zarośnięty-
mi pokrzywami, gdyż one świadczą o podziemnych stru-
gach wodnych, które spowodują, że następnego dzionka
obudzimy się zmęczeni i z bólem głowy...” .
Tak więc jak wynika z powyższych stwierdzeń dr Jerzego
Wieczorka, warto przy różnych decyzjach i działaniach
życiowych zasięgać porad licencjowanych radiestetów, aby
uzyskać pewność, ze budujemy domy rodzinne, że stawia-
my nasze tapczany i fotel e na właściwych,  zdrowych
miejscach.                                                             F. K. Szpok

RADIESTEZJA  cd. ze str. 17
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Tel. 0-603-604-333
Zapraszamy codziennie Pon.- Pt.: 8.00 – 18.00,
Sobota:  8.00 – 16.00, Niedziela: 12.00 – 14.00

Polecamy:
Wiązanki okolicznościowe, bukiety śubne, wieńce,

palmy pogrzebowe
Poczta Kwiatowa

Z nami wy ślesz kwiaty  w dowolne miejsce w kraju i na
świecie. Realizacja zamówienia w kraju do 4 godz. na

świecie do 12 godz.

8. marca Miedzynarodowy Dzien Kobiet
Ciekawe propozycje z kwiatów ciętych i doniczkowych

7. i 8. marca Kwiaciarnia będzie czynna w godz. od
6.00 - 21.00

REDAGUJE ZESPÓŁ:
Franciszek Karol Szpok - Redaktor naczelny, Wojciech Bertisch – Zastęp-
ca redaktora naczelnego, P. F. – Redaktor
Adres redakcji: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze
tel. 033 8172 195, 033 8172 813, 033 8172 534, Fax 033 8172 871
e-mail: echo@jaworze.pl
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega
sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.

,

Z OSTATNIEJ CHWILI:
W dniu 18 lutego o godz. 15.00 w Gimnazjum odbędzie się posiada Towarzystwa Miłośników Jaworza - ZAPRASZAMY

PODZIĘKOWANIE.
Zarząd i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej składają podziękowanie mieszkańcom Jaworza za hojność i życzliwość w trakcie
akcji rozprowadzania kalendarzy strażackich na 2007 rok. Dzięki temu został zakupiony ekologiczny piec marki „PLESZEW” do
centralnego ogrzewania strażnicy za łączną kwotę 33.800,-zł
W bieżącym roku czynimy starania o częściowy zakup nowych krzeseł na dużą salę, a także w ramach możliwości zakup specjali-
stycznego sprzętu ratowniczego oraz umundurowania strażaków. Konieczna jest również dalsza modernizacja Domu Strażaka.
W ramach już wykonanych robót przy montażu i instalowaniu nowego pieca uzyskaliśmy znaczącą pomoc i wsparcie kilku osób i
przedsiębiorstw. Dziękujemy: Kierownictwu Fabryki Mebli Giętych w Jaworzu, Bogdanowi Burianowi, Firmie „Bona” Jerzego Kusia
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej, Firmie „Instal Sat” Adama Sopiaka oraz Wójtowi i Radzie Gminy za dotacje i pomoc
Brygady Technicznej UG Jaworze.

W. Wehsoly przywitał członków klubu, wójta Zdzisława Byloka,
radnych i gości, poczym zebranie poprowadził zgodnie z przyję-
tym porządkiem. W. Wehsoly poinformował, że Roman Greń
przechodząc do pracy w Strumieniu, również zrezygnował z człon-
kowstwa w zarządzie klubu. W imieniu Zarządu i członków klu-
bu serdecznie podziękował Stanisławowi Bębnowi i Romanowi

Greniowi za dotychczasowa działalność na rzecz klubu. Następ-
nie przedstawił nowego trenera Bogusława Lanca. W związku ze
spadkiem drużyny piłkarskiej do klasy B /3 miejsce/, W. Wehsoly
i nowy trener wyrazili przekonanie, że ambicją zarządu i trenera
jest wprowadzenie drużyny do klasy A. Przeprowadzono uzupeł-
niające wybory zarządu. Obecnie w zarządzie klubu są: Roman
Kruczek – prezes zarządu, Aleksander Machnik i Walter Wahso-
ly – wiceprezesi, Bogusław Lanc – członek koordynator ds. piłki
nożnej i Tomasz Gwóźdź – sekretarz.  W planach zarządu jest
zorganizowanie drużyny trampkarzy, którzy wraz z juniorami mają
stanowić zaplecze dla pierwszego zespołu. Walne Zgromadze-
nie przyjęło wniosek o zorganizowanie sekcji rowerowej i narciar-
stwa biegowego.                                                       cd. na str. 20

ZMIANY W ZARZĄDZIE, NOWY TRENER
W dniu 26.01.br. w Sali OSP odbyło się Walne Zgromadzenie
Członków Klubu Sportowego „Czarni Jaworze”. Prezes Zarzą-
du. Stanisław Bęben otworzył zebranie i poinformował o rezy-
gnacji z dalszego pełnienia tej funkcji z przyczyn osobistych. O
prowadzenie obrad poprosił wiceprzewodniczącego Waltera
Wehsolego.

OGŁOSZENIE:
Do wynajęcia

lokal na działalność usługowo - handlową
w Jaworzu Centrum

tel. kom. 0 507 480 753

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

3 lutego 14 gmin
należących do Sto-
warzyszenia Gmin
Ziemi Cieszyńskiej
„OLZA”, w tym
Gmina Jaworze,
rozpoczęło rywali-
zację w corocznym
Sportowym Współ-

zawodnictwie Samorządowym. Po ceremonii otwarcia rozpoczął
się Turniej Halowej Piłki Nożnej w Brennej. W drużynie repre-
zentującej samorząd Jaworza ofiarnie walczyli: Leszek Baron,
Tadeusz Gruszczyk, Krzysztof Kleszcz, Jan Kuś, Zbigniew
Lisowski, Zbigniew Putek, Andrzej Raczkowski, Andrzej  Sta-
nisławski, Jan Stekla i Roman Urbaś w roli kapitana. Wywal-
czyli 9 miejsce. Bramki strzelali J. Kuś, A. Stanisławski i R. Urbaś
2.  W następnych 6. dyscyplinach sportowych, które w 2007 roku
będą jeszcze rozgrywane nasi samorządowcy zorganizują taki
fanklub, że na fali dopingu, wzniosą się w ogólnej klasyfikacji
znacznie wyżej.                                                                       wb

BRAKŁO BEENHAKKERA? NIEZAWODNA „DZIESIĄTKA”
W Starostwie Powiatowym w  Bielsku - Białej 29.01.br. trady-

cyjnie już z okazji nowego roku spotkali się wyróżnieni sportow-
cy, trenerzy i działacze sportowi z Zarządem Powiatu i zaproszo-
nymi gośćmi. Wśród nich nie zabrakło znakomitych niegdyś spor-
towców Zbigniewa Pietrzykowskiego, Mariana Kasprzyka, Grze-
gorza Kotowicza i Wiesława Przybyły. W plejadzie gwiazd spor-
tu wyróżnionych pucharami za osiągane wyniki i wzorową posta-
wę znaleźli się łucznicy Ania Hoczek i Sebastian Kruczek. Są
chlubą Gimnazjum i całego Jaworza. Wójt Zdzisław Blok i Wice-
przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Putek złożyli zawodni-
kom, instruktorowi Stanisławowi Hoczkowi /ojciec Ani/ oraz
prezesowi klubu ”Dziesiątka – Komes Jaworze” Zygmuntowi
Kruczkowi./ojciec Sebastiana/ serdeczne podziękowania i gra-
tulacje.                                                                                     wb

KICK BOXING NA MEDAL
W dniu 21 01.2007
odbyły się w Krynicy-
Zdroju Mistrzostwa
Polski Południe bę-
dące jednocześnie
eliminacjami do Mi-
st rzo stw Pol ski  w
KICK-BOXINGU. W

zawodach wzięło udział 165 zawodników z 18. klubów Polski
południowej. Połączona reprezentacja Bielska i Jaworza liczyła
22 zawodników, w tym 17. zawodników z Jaworza!
Wyniki naszej  reprezentacj i.
Natalia Turchan   złoty medal kat. 9-10 lat
Marysia Szatan   złoty medal kat 6-7 lat
Dominika Kamińska   złoty medal kat 5- latków
Kornelia Kieloch   złoty medal kat 45 kg 12-13 lat
Oliwier Kamiński                   złoty medal kat 35 kg 11-12 lat
Faustyna Czakon                  złoty medal kat 30 kg 11-12 lat
Bartek Płaska                        złoty medal kat 60 kg 12 lat
Jakub Kobiela                       złoty medal kat 70 kg 14 lat

Juliusz Szatan             srebrny medal kat 35 kg 11-12 lat
Adrian Homa               srebrny medal kat 55 kg 12 lat
Sabina Czakon            srebrny medal kat 45 kg 13-14 lat
Sandra Pilch                srebrny medal kat 70 kg 16 lat
Kamil Łagowski           srebrny medal kat 8-9 lat

Natalia Turchan  srebrny medal kat 50 kg 13 lat
Jakub Płaska     srebrny medal kat 50 kg 12 lat

Daniel Turchan           brązowy medal kat 63 kg senior 16-35 lat
Bartosz Wichrzycki    brązowy medal kat 67 kg 16-35 lat
Aleksandra Zeman     brązowy medal kat 45 kg 13-1`4 lat
Agnieszka Adamus    brązowy medal kat 55 kg 11-12 lat

Do Mistrzostw Polski zakwalifikowali się: Natalia Turchan, Da-
niel Turchan, Oliwier Kamiński, Sabina Czakon, Faustyna Cza-
kon, Juliusz Szatan, Marysia Szatan, Bartek Płaska, Jakub Pła-
ska, Sandra Pilch, Aleksandra Zeman, Kamil Łagowski, Jakub
Kobiela, Adrian Homa.
Pozostali zawodnicy jadą na eliminacje 11 lutego 2007 roku.
Będziemy też uczestniczyć w Otwartych Mistrzostwach Łotwy w
full-contact 10-12 03.07.
Reprezentacja: Barbara Śliwa, Robert Waluś, Malwina Synec-
ka, Piotr Turchan.
Zajęcia odbywają się
we wtorki i czwartki o
godz.18. w Gimna-
zjum w Jaworzu, a w
poniedziałki o godz. 17.
w Vill i Barbara .
Piotr i Agnieszka Tur-
chan - trenerzy Klu-
bu /tel 601 95 91 13/

ZMIANY W ZARZĄDZIE                        cd. ze str 19
Dużą nadzieją dla zebranych sportowców, działaczy i sympaty-
ków sportu jest zapowiedziane przez wójta Zdzisław Byloka, roz-
poczęcie w tym roku budowy boiska przy ul. Koralowej, hali spor-
towej przy gimnazjum i toru krosowego dla rowerzystów. Hono-
rowymi członkami klubu zostali Piotr Wysocki, Rudolf Galocz i
Zdzisław Bylok.                                                                        wb
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