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WIELKI TYDZIEÑ
W nastêpuj¹cy po Niedzieli Palmowej tydzieñ, zwany Wiel-
kim, rozpoczynaj¹ siê obchody Wielkiej Nocy. Czas ten jest
por¹ ró¿nych przygotowañ do wielkiego �wiêta. Od zawsze
okres ten obfitowa³ w ró¿ne obrzêdy ko�cielne, jak i zwy-
czaje domowe. Dawniej najwa¿niejszym by³o, aby na po-
cz¹tku Wielkiego Tygodnia zakoñczyæ gruntowne wiosen-
no-przed�wi¹teczne porz¹dki; jak równie¿ musiano zd¹¿yæ
ze �wi¹tecznym wystrojem domów. W domach trwa³o przy-
gotowywanie wielkanocnych potraw. Wyrabiano mas³o, pie-
czono �wi¹teczne ciasta, g³ównie baby, a przede wszyst-
kim ozdabiano jajka � najpiêkniejszy symbol Wielkanocy.
Ale Wielki Tydzieñ to przede wszystkim okres ¿a³oby i po-
kuty oraz zadumy nad mêk¹ i �mierci¹ Chrystusa. W Wiel-
k¹ �rodê w ko�ciele, podczas nabo¿eñstwa zwanego ciem-
n¹ jutrzni¹, gasi siê po kolei wszystkie �wiece na o³tarzu.
Nastêpnie ksiê¿a uderzaj¹ w pulpit msza³ami � ma to sym-
bolizowaæ zarówno czas nadej�cia ¿a³obnych obchodów
Mêki Pañskiej, a tak¿e chaos jaki nast¹pi³ w�ród aposto³ów
po pojmaniu Chrystusa. Tradycj¹ ju¿ siê sta³o, ¿e ten po-
wa¿ny obrzêd od wielu lat jest zak³ócany przez ch³opców,
którzy w ko�ciele robi¹ wielki ha³as grzechoc¹c ko³atkami i
t³uk¹c kijami w ³awki. Dniami szczególnymi s¹: Wielki Czwar-
tek (Ostatnia Wieczerza), Wielki Pi¹tek (Ukrzy¿owanie � w
ko�ciele dzieñ najwiêkszej ¿a³oby, po nabo¿eñstwie ods³a-
niane s¹ Groby Chrystusa a wierni uczestnicz¹ w adoracji
trwaj¹cej a¿ do rezurekcji) i Wielka Sobota (¯a³oba w ko-
�ciele, adoracja Grobu Pañskiego, �wiêcenie pokarmów) �
tworz¹ one tzw. Triduum Paschalne. �wiêcone pokarmy
sk³adaj¹ siê z wielu potraw, zarówno tych, których odma-
wiano sobie podczas Wielkiego Postu, jak i tych o znacze-
niu symbolicznym. S¹ to chleb, jaja, wêdliny, miêsa, sól,
pieprz, chrzan, baby i mazurki. W tym dniu po kilkudniowej
przerwie rozbrzmiewaj¹ ko�cielne dzwony. Zakoñczeniem
Wielkiej Soboty jest rezurekcja � obrzêd wyniesienia Naj-
�wiêtszego Sakramentu z grobu i uroczysta trzykrotna pro-
cesja wokó³ ko�cio³a, podczas której �piewane s¹ pie�ni
wielkanocne. Niegdy� rezurekcyjne dzwony zwo³ywa³y lu-
dzi na nabo¿eñstwo w Wielk¹ Sobotê o godzinie 24. W cza-
sach obecnych uroczysto�æ Zmartwychwstania przeniesio-
no na niedzielny �wit. Wielka Niedziela w polskiej tradycji
po�wiecona by³a biesiadowaniu. Po trwaj¹cym 40 dni Wiel-
kim Po�cie czekano na ten dzieñ z niecierpliwo�ci¹. Po za-
koñczeniu przygotowañ zasiadano do �niadania. Nale¿a³o
podzieliæ siê �wiêconym i z³o¿yæ sobie ¿yczenia. Pierwszy
dzieñ �wi¹t � Wielka Niedziela � up³ywa³ na ogó³ w �cis³ym
rodzinnym gronie, dopiero Poniedzia³ek Wielkanocny by³
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Franciszek Karol Szpok
Trzeciego dnia wsta³ Zbawiciel

Wsta³ zmartwychwsta³ nasz Odkupiciel
Wiecznej �mierci Odkupiciel

TRADYCJE WIELKANOCNE
Wielkanoc poprzedzona jest Wielkim Postem. Rozpoczyna
siê ona po zapustach, �wiêcie pocz¹tku wiosny i koñca zimy.
�wiêto to wywodzi siê od imienia Eostre, pogañskiej bogini
wiosny i p³odno�ci, czczonej w�ród plemion germañskich i
skandynawskich. Jest to najwa¿niejsza uroczysto�æ ko�ciel-
na. Religijne obchody wielkanocne rozpoczynaj¹ siê po re-
zurekcji, mszy celebrowanej wczesnym rankiem, poprzedzo-
nej procesj¹.

WIELKI POST
Wielkanocny Post, nazwany Wielkim, zosta³ ustanowiony w
II wieku � tak jak �wiêto Wielkiej Nocy. W pocz¹tkach chrze-
�cijañstwa, ze wzglêdu na prze�ladowania wyznawców Chry-
stusa, trwa³ bardzo krótko. W pó�niejszych wiekach wyd³u-
¿ono czas jego trwania, w wyniku czego ju¿ w VII stuleciu
�roda popielcowa uznawana by³a za pierwszy dzieñ liturgii
wielkopostnej. Wielki Post trwa 40 dni, koñczy siê Msz¹
Wieczerzy Pañskiej. Liczba 40 dni (lub 40 lat) posiada boga-
t¹ wymowê biblijn¹: czterdzie�ci dni to czas potopu, pobytu
Moj¿esza na Synaju i wêdrówki Eliasza przez pustyniê, to
równie¿ og³oszony przez Jonasza okres nawrócenia i pokuty
dla mieszkañców Niniwy, a wreszcie czas, jaki Chrystus
spêdzi³ na pustkowiu, po�wiêcaj¹c go na modlitwê i post oraz
walcz¹c z szatanem. Czterdzie�ci lat trwa³a te¿ tu³aczka
ludu wybranego przed wej�ciem do Ziemi Obiecanej.

NIEDZIELA PALMOWA
Niedziela Palmowa zwana tak¿e Kwietn¹, Ró¿d¿kow¹ lub Wierzbn¹
jest wstêpem do Wielkiego Tygodnia i rozpoczyna cykl obchodów
wielkanocnych. Korzenie procesji w Niedzielê Palmow¹ siêgaj¹ IV
wieku. Towarzysz¹cy im obecnie zwyczaj �wiêcenia zielonych ga³¹-
zek pojawi³ siê w liturgii ko�cielnej w XI wieku. Palmy robione s¹ z
ga³¹zek wierzby, które symbolizuj¹ mêczeñstwo Jezusa, Jego Zmar-
twychwstanie oraz nie�miertelno�æ ludzkiej duszy. Natomiast w ludo-
wej tradycji oznaczaj¹ budz¹c¹ siê do ¿ycia przyrodê, zapowied�
nadchodz¹cego okresu rozkwitania i owocowania. Niedziela Kwietna
to tak¿e zapowied�, ¿e ju¿ nied³ugo nadejdzie Wielkanoc, z któr¹
wreszcie zakoñczy siê okres wielkopostnych wyrzeczeñ.�
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dniem sk³adania wizyt s¹siadom i znajomym. Poniedzia³ek
Wielkanocny to jeden z niewielu dni w roku, który tak bardzo
splót³ siê z powszechnie znanym zwyczajem � �migus-dyn-
gus �  czy l i  ob lewan ia  s i ê  wod¹ .

JAK OBLICZAMY DATÊ �WI¥T?
Nawet w XXI wieku Wielkanoc wyznaczaj¹ S³oñce i Ksiê-
¿yc, podobnie jak dawniej ustala³y termin hebrajskiego �wiêta
Paschy. Gdy Ziemia pozwala s³oñcu przekroczyæ równik (oko-
³o 21 marca), a Ksiê¿yc osi¹gnie fazê pe³ni, zawsze w pierw-
sz¹ niedzielê po tych zjawiskach nastaje Wielkanoc. Gdy
pierwsza wiosenna pe³nia wypada w niedzielê, Wielkanoc
obchodzona jest w nastêpn¹ niedzielê. Tak wiêc �wiêta mog¹
wypa�æ miêdzy 22 marca a 25 kwietnia.
�wiêta Wielkanocne maj¹ bogat¹ tradycjê. S¹ niezwykle
barwne, towarzyszy im wiele obrzêdów. Po wielkim po�cie �
kiedy� bardzo �ci�le przestrzegany � ludzie z niecierpliwo-
�ci¹ czekali na odmianê. O wielu wielkanocnych obyczajach
pamiêtamy, tak¿e dzisiaj. Dziêki nim �wi¹teczne dni s¹ bar-
dziej radosne. Poni¿ej niektóre z nich:

PALEMKI NA SZCZÊ�CIE
Wielki Tydzieñ zaczyna siê Niedziel¹ Palmow¹. Kiedy� na-
zywano j¹ kwietn¹ lub wierzbn¹. Palemki - rózgi wierzbowe,
ga³¹zki bukszpanu, malin, porzeczek - ozdabiano kwiatka-
mi, mchem, zio³ami, kolorowymi piórkami. Po po�wieceniu
palemki bi³o siê ni¹ lekko domowników, by zapewniæ im
szczê�cie na ca³y rok. Po³kniecie jednej po�wieconej bazi
wró¿y³o zdrowie i bogactwo. Zatkniête za obraz lub w³o¿one
do wazonów palemki chroni³y mieszkanie przed nieszczê-
�ciem i z³o�liwo�ci¹ s¹siadów.

TOPIENIE JUDASZA
Kolejnym wa¿nym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka
�roda. M³odzie¿, zw³aszcza ch³opcy, topili tego dnia Juda-
sza. Ze s³omy i starych ubrañ robiono wielka kuk³ê, któr¹
nastêpnie wleczono na ³añcuchach po ca³ej okolicy. Przy
drodze ustawiali siê gapie, którzy ok³adali kuk³ê kijami. Na
koniec wrzucano "zdrajcê" do stawu lub bagienka. Wymie-
rzanej w ten sposób sprawiedliwo�ci stawa³o siê zado�æ.

WIELKIE GRZECHOTANY
Kiedy milk³y ko�cielne dzwony, rozlega³ siê d�wiêk ko³atek. Obyczaj
ten by³ okazja do urz¹dzania psot. M³odzie¿ biega³a po mie�cie z grze-
chotkami, ha³asuj¹c i strasz¹c przechodniów. Do dzi� zachowa³ siê
zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami.
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POGRZEB ¯URU
Ostatnie dwa dni postu by³y wielkim przygotowaniem do �wiêta.
W te dni robiono "pogrzeb ¿uru" - potrawy spo¿ywanej przez ca³y
post. Kiedy wiêc zbli¿a³ siê czas rado�ci i zabawy, sagany ¿uru
wylewano na ziemiê.

WIESZANIE �LEDZIA
W równie widowiskowy sposób rozstawano siê te¿ ze �le-
dziem - kolejnym symbolem wielkiego postu. Z wielk¹ rado-
�ci¹ i satysfakcj¹ "wieszano" go, czyli przybijano rybê do
drzewa. W ten sposób karano �ledzia za to, ¿e przez sze�æ
niedziel "wygania³" z jad³ospisu miêso.!

WIELKA NIEDZIELA - DZIEÑ RADO�CI
W Wielk¹ Niedzielê poranny huk pe-
tard i d�wiêk dzwonów mia³ obudziæ
�pi¹cych w Tatrach rycerzy, poruszyæ
zatwardzia³e serca sk¹pców i z³o�li-
wych s¹siadów. Po rezurekcji zasia-
dano do �wi¹tecznego �niadania. Naj-
pierw dzielono siê jajkiem. Na stole
nie mog³o zabrakn¹æ baby wielkanocnej i dziada - czyli mazurka.

LANY PONIEDZIA£EK
Lany poniedzia³ek, �migus-dyngus, �wiêto lejka - to zabawa,
któr¹ wszyscy doskona³e znamy. Oblewaæ mo¿na by³o wszyst-
kich i wszêdzie. Zmoczone tego dnia panny mia³y wiêksze
szanse na zam¹¿pój�cie. A je�li która� siê obrazi³a - to nie-
prêdko znalaz³a mê¿a. Wykupiæ siê mo¿na by³o od oblewania
pisank¹ - st¹d ka¿da panna stara³a siê, by jej kraszanka by³a
najpiêkniejsza. Ch³opak, wrêczaj¹c tego dnia pannie pisankê,
dawa³ jej do zrozumienia, ¿e mu siê podoba.

SZUKANIE ZAJ¥CZKA
Wyrazem wielkanocnej rado�ci rodziny mo¿e byæ po zakoñ-
czeniu �niadania, wspólna zabawa - zwana szukaniem za-
j¹czka, czyli ma³ej niespodzianki dla ka¿dego dziecka. Wy-
piekany bywa³ niegdy� z ciasta, dzi� natomiast najmodniej-
sze s¹ z czekolady lub cukru.

WIELKANOCNE JAJO
Jajo - króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem ¿ycia i
odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia siê �wiêconym jaj-
kiem siêga daleko w przesz³o�æ. Ju¿ staro¿ytni Persowie
wiosn¹ darowali swoim bliskim czerwono barwione jaja. Zwy-
czaj ten przyjêli od nich Grecy i Rzymianie.
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Franciszek Szpok
Radujmy siê chrze�cijanie,

czyni¹c  weso³e �piewanie .
Na to Bo¿e Zmartwychwstanie !

 Alleluja, Alleluja.

WIELKANOCNE UCZTOWANIE
Wielkanoc � drugie co do wa¿no�ci �wiêta chrze�cijañskie �
czczone jest z nadzwyczajnym pietyzmem. Zarówno
w aspekcie liturgicznym, obyczajowym, jak i oczywi�cie rów-
nie¿ kulinarnym. O tych dwóch pierwszych aspektach pisali-
�my w �Echu Jaworza� w minionych latach. W tym roku sku-
pimy siê na kulinariach tych podnios³ych dni �wi¹tecznych.
Pomocna bêdzie mi w tym wzglêdzie ksi¹¿ka naszej rodacz-
ki Marii Maciejczek � Madej pt. � Potrawy regionalne Wis³y i
�l¹ska Cieszyñskiego�, któr¹ wykorzystywa³em  ju¿ nieraz
w naszym miesiêczniku. Odno�nie w³a�ciwego nam tematu
czytamy w niej co nastepuje :
�Okres Wielkanocny jest bogat zarówno w obyczaje jak i prze-
pisy kulinarne. Praca kuchenna, jak zawsze najbardziej cza-
soch³onna, skupia³a siê g³ównie na sporz¹dzaniu wypieków.
Prawie na wszystkich sto³ach królowa³ lukrowany baranek lub
zaj¹czek. Wypiekano strucle z jab³kami, makiem, orzecha-
mi, � ko³aczyki�, � ko³acze�.
Babka wielkanocna ze spora ilo�ci¹ jajek i mas³a wchodzi³a
w sk³ad �niadania. Od dawien, dawna znany by³ w okolicach
nizinnych �l. Cieszyñskiego � murzin�. By³o to miêso wêdzo-
ne zapieczone w cie�cie dro¿d¿owym. Niektórzy wykorzy-
stywali formy w kszta³cie �wini lub formowali ma³e chlebiki.
W pierwszy dzieñ �wi¹t po uroczysto�ci ko�cielnej Zmar-
twychwstania Pañskiego domownicy gromadzili siê na uro-
czystym �niadaniu. Jadano potrawy � �wiêcone�; jajka, smacz-
n¹ wêdzonkê ze �wini, wyroby wêdliniarskie, chrzan, wypie-
ki, kawê. Obiad nie sk³ada³ siê z codziennych dañ, by³ po
prostu �wi¹teczny, � zocny�, miêsny.

PODAJEMY PRZYK£ADOWY ZESTAW Z
OKOLIC TRÓJWSI:
Sniadanie: jajka gotowane na twardo, � miêso z kity� wêdzo-
ne, chleb, ko³acz, babka, herbata, kawa z cykori¹.
Obiad:� bio³o polywka� z ziemniakami lub makaronem, miêso
wêdzone z polywki, ziemniaki, kapusta kiszona
A OTO G£ÓWNE POTRAWY WIELKANOCNE I SPOSOBY
ICH PRZYRZ¥DZANIA:

Wielkanocny baranek
Sk³adniki :  Ciasto na baranka
0,10 kg mas³a lub margaryny, 2 szt. jaja, szczypta soli, 0,10 kg
m¹ki krupczatki ( ziemniaczana), 1 ³y¿eczka proszku do pieczenia,
oko³o 6 ³y¿ek mleka. Lukier: 2 ³y¿ki cukru pudru, 1 ³y¿ka wody lub
soku cytrynowego, wiórka kokosowe.
Sposób wykonania.
T³uszcz utrzeæ do bia³o�ci. Dodaæ 2 ¿ó³tka i odrobinê soli. Gdy
masa bêdzie puszysta, dodaæ ubite 2 bia³ka i m¹kê zmieszan¹
z proszkiem do pieczenia. Wszystko dok³adnie wymieszaæ, a gdy
ciasto bêdzie gêste, dodaæ ³y¿kê mleka. Na³o¿yæ do foremki dobrze
wysmarowanej t³uszczem ( o 2 cm poni¿ej brzegu formy). Piec
oko³o 45 minut w �rednio nagrzanym piecu. Po przestudzeniu cia-
sto wyj¹æ z formy. Utrzeæ puder z wod¹ na lukier i oblaæ baranka.
Obsypaæ z góry suto wirkami kokosowymi. Do ciasta na � baranka�
mo¿na dodaæ ³y¿kê kakao lub samego baranka oblaæ polew¹ cze-
koladow¹. Polewê zrobiæ z 10 dkg margaryny, 3 ³y¿ek kakao,
1 szklanki cukru, ³y¿eczki m¹ki ziemniaczanej i 6 ³y¿ek mleka.
Wszystkie sk³adniki dobrze wymieszaæ, a potem mieszaj¹c stale
podgrzewaæ na ma³ym ogniu, a¿ masa zgêstnieje. Wtedy zdj¹æ
z ognia i dalej mieszaæ, a¿ nieco przestygnie. Tak¹ masê ( najlepiej
pêdzlem) smarowaæ baranka równo ze wszystkich stron.

Wielkanocna szynka
Szynkê ( oko³o 2 kg) namoczyæ na godzinê w zimnej wodzie, wyj¹æ,
zalaæ wrz¹c¹ wod¹. Pêczek w³oszczyzny umyæ, dodaæ do szynki,
razem z dwoma cebulami, 5 ziarnami ziela angielskiego, kolendry,
pieprzu czarnego i listkiem laurowym. Gotowaæ na ma³ym ogniu
oko³o 2 godziny. Pozostawiæ w rosole do wystudzenia. Pokroiæ
w plastry. Podawaæ na gor¹co z dodatkiem grochu z kapust¹ lub na
zimno z dodatkiem sa³aty ziemniaczanej.

Wielkanocny murzyn
Sk³adniki: 0,60 kg m¹ki, 0,05 kg dro¿d¿y, sól, 2 szt. jaja, l mleka,
3 ³y¿ki oleju, 1 ³y¿ka cukru, 1 jajo do posmarowania.
Nadzienie: 0, 30 kg szynki wêdzonej, 0,30 kg boczku wêdzonego,
t³usta kie³basa lub kie³basa bia³a, 0,10 kg smalcu.
Sposób wykonania:
 Do przesianej m¹ki wlaæ rozczyn z dro¿d¿y, dodaæ pozosta³e sk³ad-
niki i wyrobiæ ciasto dro¿d¿owe. Pozostawiæ do wyro�niêcia. Na-
stêpnie przesiaæ ciasto na stolnicê uprzednio posypan¹ m¹k¹ i roz-
wa³kowaæ na grubo�æ ok. 2cm. Na rozwa³kowane ciasto na³o¿yæ
wêdliny, zwin¹æ w wa³ek, posmarowaæ po wierzchu jajem, posypaæ
kminkiem. Piec wolno oko³o 1 godziny.

 Zapraszam do biesiadnego sto³u i ¿yczê smacznego.
                                        Franciszek Karol Szpok
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JAK  WYKONAÆ  WIELKANOCNE PISANKI?
Piêknie zdobione jaja (bêd¹ce symbolem odradzaj¹cego siê
¿ycia) od wieków zdobi¹ polskie sto³y podczas �wi¹t wielka-
nocnych. Nie powinno ich zabrakn¹æ w koszyku ze ��wiê-
conk¹�. Wprawdzie przez lata sposoby barwienia i dekoro-
wania jaj zmieni³y siê, ale tradycja pozosta³a.

TAK JEST NAJPRO�CIEJ! Najszybsz¹ metod¹ barwienia
jajek jest zanurzanie ich w gor¹cej wodzie, w której rozpusz-
czony zosta³ barwnik. Intensywno�æ koloru zale¿y od tego,
ile czasu jajo jest zanurzone w k¹pieli oraz od koloru skorup-
ki. T¹ metod¹ mo¿na równie¿ barwiæ tylko fragmenty sko-
rupki, k³ad¹c jajo w naczyniu wype³nionym tak¹ ilo�ci¹ roz-
puszczonego barwnika, by skorupka by³a w nim zanurzo-
na tylko do pewnego poziomu. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e kolor
mo¿emy utrwaliæ, zanurzaj¹c jajka w occie lub spryskuj¹c
pisanki lakierem do w³osów.

PRZEPIS NA WYDMUSZKÊ  We� jajko, zrób dwie dziurki z
obu stron, najlepiej ig³¹. Dmuchaj w jedn¹ dziurkê. Popro�
rodziców, ¿eby ci pomogli. Jak wyleci z jajka ¿ó³tko, to mo-
¿esz pokolorowaæ.

BARWNIKI Z NATURY  Piêkne kolory skorupek mo¿na uzy-
skaæ, stosuj¹c naturalne barwniki ro�linne. �wie¿o wyci�niêty,
lekko zakwaszony sok z buraka barwi pisankê na ró¿ne od-
cienie ró¿u i czerwieni, sok z jagód � na fioletowo, wywar z
suchych ³usek cebuli � na wszystkie odcienie cieplej ¿ó³ci
a¿ do rudawego br¹zu, za� woda, w której gotowa³ siê szczy-
piorek lub �wie¿a zielona trawa � na zielono.

WOSKOWANIE  Je�li na czyst¹ skorupkê naniesiemy wzór
z roztopionego wosku, a nastêpnie zanurzymy jajo w roz-
tworze barwnika, to zabarwi¹ siê tylko ods³oniête fragmenty
skorupki. Czê�ci ukryte pod woskiem nie zmieni¹ koloru. Po
wyjêciu jajka z k¹pieli wystarczy zetrzeæ wosk miêkk¹ �cie-
reczk¹.

KORONKOWE WZORY  Zabarwione na intensywny kolor
skorupki mo¿na ozdobiæ misternymi wzorkami. Metoda jest
prosta: wystarczy szpilk¹ lub ostro zakoñczonym no¿em �wy-
drapaæ� dowolne motywy. Uzyskany w ten sposób wzór jest
tak subtelny, ¿e przypomina delikatn¹ koronkê. To metoda
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DOBRE RADY I CIEKAWOSTKI dla wytrwa³ych.
PISANKI � OKLEJANKI   Tê wspó³czesn¹ metodê zdobie-
nia pisanek polecamy zw³aszcza dzieciom. Mog¹ one z barw-
nego papieru, cienkiego materia³u o ciekawym wzorze lub ko-
lorowej samoprzylepnej folii wyci¹æ fantazyjne elementy, a po-
tem nakleiæ je na skorupkê tak, jak podpowiada im wyobra�-
nia.

MALOWANIE LAKIEREM DO PAZNOKCI   W sklepach mo¿-
na kupiæ lakier do paznokci we wszystkich niemal kolorach
têczy. Maj¹c do wyboru tak¹ palet¹ barw, nawet ma³e dziec-
ko bêdzie mog³o bez problemu namalowaæ na pisance ¿ó³te-
go kurczaczka, b³êkitne niebo czy zielon¹ trawkê. Lakier na-
le¿y nanosiæ na skorupkê cienkim pêdzelkiem, do³¹czonym
do buteleczki z lakierem. Uwaga: ma³e dzieci nie lubi¹ d³ugo
czekaæ na efekt swojej pracy. Uciesz¹ siê, je�li bêd¹ mog³y
u¿yæ lakieru szybko schn¹cego.

JAK ZROBIÆ KURCZACZKA Z WATY? Z 2 kulek zabarwio-
nej na ¿ó³to waty, drucika (najlepiej w czerwonej os³once), 2 czar-
nych koralików i kawa³eczka do�æ sztywnego czerwonego mate-
ria³u mo¿na b³yskawicznie zrobiæ sympatycznego kurczaczka. W
kuleczki z waty (jedn¹ mniejsz¹ � g³ówkê, drug¹ wiêksz¹ � tu³ów)
wk³uwamy drut. Wyginamy go tak, by g³ówka by³a pod odpowied-
nim k¹tem do tu³owia. Koñce drucika zaginamy, by wata siê nie
zsuwa³a. Doklejamy oczka z koralików i dziobek z czerwonego
materia³u. Nó¿ki kurczaczka robimy z drutu owiniêtego czerwon¹
przêdz¹ lub materia³em.

BARANEK Z FUTERKA Ma³y rulonik ze sztywnego papieru
oklejamy kawa³kiem bia³ego futerka. Z jednej strony przy-
mocowujemy niezbyt du¿y pompon z bia³ej puszystej w³óczki
(g³owa) i 2 maleñkie pomponiki (uszy). Doklejamy oczy z
koralików i pyszczek wyciêty z paseczka czarnego lub br¹-
zowego materia³u. Z drugiej strony rulonika przymocowuje-
my ogonek z pomponika. Nó¿ki baranka mo¿emy zrobiæ z
cienkich patyczków lub zapa³ek oklejonych skrawkami bia-
³ego futerka.

Najbarwniejszych kraszanek ¿ycz¹
Anna i Barbara Szpok
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PLOTKI, MITY I FAKTY DOTYCZ¥CE Z£Ó  ̄SO-
LANEK I PROGRAMU ICH WYKORZYSTANIA
Przy ró¿nych okazjach pojawiaj¹ siê plotki i mity o nierealno�ci
programu wykorzystania z³ó¿ solanek i zrealizowania inwestycji
maj¹cej charakter leczniczo � rekreacyjny. Fakty obalaj¹ te opi-
nie. Urz¹d Gminy posiada ró¿ne dokumenty m/i z Polskiej Akade-
mii Nauk p. t. Studium celowo�ci � WYKORZYSTANIE WÓD
GEOTERMALNYCH DLA CELÓW BALNEO-REKREACYJ-
NYCH� /kwiecieñ 2005 r./. Cytowane poni¿ej fragmenty z tego
opracowania potwierdzaj¹ przydatno�æ z³o¿a do wykorzystania
w celach rekreacyjno - leczniczych. �Celem projektu jest zastoso-
wanie wód termalnych dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych i bal-
neologicznych /wodoleczniczych � red./ planowanego obiektu bal-
neo-rekreacyjnego w Jaworzu.�
�Otwory solankowe J-IG-1 i J-IG2 odwiercone zosta³y w latach
1979-1980 udostêpniaj¹c silnie zmineralizowane solanki.� W 1985
roku w Monitorze Polskim nr 37 og³oszone zosta³o Zarz¹dzenie
na podstawie którego wody mineralne udostêpnione otworami
IG-1 i IG-2 w Jaworzu zosta³y uznane za lecznicze�. �Temperatura
wody wydobywanej z otworu wynosi³a 24 -32 oC. Z³o¿a s¹ nieradio-
aktywne�.
�Ze wzglêdu na przewidywane potrzeby odbiorcy, dotycz¹ce za-
równo zapotrzebowania na energiê ciepln¹, jak i odpowiedniego
poziomu temperaturowego, zaproponowano wykorzystanie ener-
gii geotermicznej przy wykorzystaniu pomp ciep³a�. �Na podstawie
zaproponowanych schematów technologicznych oszacowano, ¿e
koszty inwestycyjne przedsiêwziêcia bêd¹ siê wahaæ od 4,3 do
7,2 mln zl /koszty instalacji geotermalnej/�
Realizacja programu dzia³añ zmierzaj¹cych do zagospodarowa-
nia z³ó¿ napotyka na problemy natury formalnej, a nie technicznej.
Projekt pt. �Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla
lokalizacji centrum balneorekreacyjnego przy ul Folwarcznej�, któ-
ry warunkowa³ przyst¹pienie do nastêpnego etapu prac, jest wyko-
nany. Przepisy wymagaj¹ teraz potwierdzenia dokonanych uzgod-
nieñ /15 organów i instytucji - 21 dni/, obwieszczenia i wy³o¿enia
projektu do publicznego wgl¹du /ok. 28 dni/, przyjmowanie uwag
do planu /14 dni/, uchwalenie planu przez Radê Gminy. Po tym
nast¹pi weryfikacja prawna przez Wojewodê /30 dni/ i og³oszenie
uchwa³y w dzienniku urzêdowym /ok. 60 dni/. Plan obowi¹zuje po
30 dniach od daty og³oszenia. £¹cznie procedury te zajm¹ ok. 5,6
miesiêcy. W tym czasie z Urzêdem Marsza³kowskim i Minister-
stwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uzgadniany bêdzie tzw. �Wnio-
sek rolny� dotycz¹cy zgody na zmianê przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze. Poza powy¿szymi ograniczeniami
w postêpie prac przygotowawczych powsta³ nieoczekiwanie pro-
blem wynikaj¹cy z braku dobrej woli dyrektora BZLR w Jaworzu

Bogus³awa Chromika. Urz¹d Gminy jest w³a�cicielem maj¹tku zwa-
nego mieniem komunalnym. Nie obejmuje on terenu na którym
znajduj¹ siê odwierty solanek. Stanowi¹ one obecnie w³asno�æ
BZLR. Przejêcie odwiertów od BZLR napotka³o na niezrozumia³y
opór dyrektora B. Chromika. Urz¹d Gminy rozpocz¹³ wiêc realiza-
cje trudnych procedur formalnych, które umo¿liwi¹ rozwi¹zanie
tego problemu.
Tym niemniej prace koncepcyjne i wstêpne projekty Centrum
BALNEO-REKREACYJNEGO tak finansowe jak i techniczne s¹
przygotowywane.                                                                 Red.

REALIZACJA ZADAÑ INWESTYCYJNYCH
ZAPLANOWANYCH DO WYKONANIA W 2007
r. w/g stanu na koniec marca.
Kierownik Referatu Gospodarki i infrastruktury £ucja Habdas infor-
muje:
Wykonano chodnik do Szko³y Podstawowej. Na ul. Koralowej
w toku s¹ roboty na 150-cio metrowym odcinku od ul. Wapienickiej
� wykonywana jest kanalizacja deszczowa, poszerzane i przebu-
dowywane jest pobocze.
Zakoñczono postêpowanie przetargowe:
- Remonty cz¹stkowe dróg  - wykonawca �Budl¹d� � Cieszyn, ter-
min: do koñca maja br.
- Remont kompleksowy nawierzchni dróg:ul. Modrzewiowa /194
mb/, ul. Podgórska /255 mb/, ul. Wrzosowa /362 mb/ - wykonawca
�Drogi i Mosty� � Bielsko Bia³a, termin: do koñca czerwca
O�wietlenie: Zlecone do wykonania w terminie do koñca maja - ul.
Modrzewiowa-  1 punkt i ul. £ukowa -1 punkt.
Wykonany zosta³ projekt organizacji ruchu na ul. Turystycznej,
obejmuj¹cy kompleksowe oznakowanie pionowe i poziome /80
znaków/. Po zrealizowaniu projektu bezpieczeñstwo ruchu na skrzy-
¿owaniu z ul. S³oneczn¹ i na ca³ej ulicy znacznie siê poprawi.
Oprócz zadañ inwestycyjnych Urz¹d Gminy si³ami w³asnymi do-
ra�nie zabezpiecza i usuwa zagro¿enia na przeznaczonym do
sprzeda¿y Dolnym Folwarku. Ogrodzono i o�wietlono teren, wpro-
wadzono jego monitorowanie, lecz nie sposób wyeliminowaæ jego
penetrowania przez zbieraczy z³omu i ró¿nych wandali. Aktualnie
prowadzone s¹ czynno�ci urzêdowe maj¹ce na celu przygotowa-
nie obiektu do sprzeda¿y.                                                     Red.

URZ¥D GMINY POWIADAMIA
W Gimnazjum funkcjonuje ju¿ system monitoringu wewnêtrzne-
go i zewnêtrznego.

16 i 17 kwietnia na boisku przy ulicy Koralowej wystawiony bê-
dzie kontener na ��MIECI WIELKOGABARYTOWE�.

MONITORING REALIZACJI PROGRAMU WYBORCZEGO WÓJTA
�NASZE JAWORZE�
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Z PRAC RADY GMINY
CO MIESZKAÑCY JAWORZA WIEDZIEÆ POWINNI

WYBORY DO RADY POWIATOWEJ  �L¥-
SKIEJ IZBY ROLNICZEJ W POWIECIE
BIELSKIM.
W  dniu 4 lutego 2007 roku oby³y siê w ca³ym kraju wybory do Izb
Rolniczych. Takie wybory odby³y siê równie¿ na terenie naszej gminy.
Mieli�my prawo wybraæ spo�ród   rolników jednego delegata. W Ja-
worzu zg³osi³ siê jeden kandydat- Jan Roman Bathelt. Osoba ta jest
znana nie tylko �rodowisku rolniczym ale tak¿e wszystkim miesz-
kañcom Jaworza, chocia¿by dziêki swemu zaanga¿owaniu w ¿yciu
spo³ecznym (jest radnym Gminy Jaworze ju¿ drug¹ kadencjê). Na
dzieñ dzisiejszy jest najwiêkszym producentem rolnym na terenie
naszej gminy. Kandydat musia³ zebraæ co najmniej 50 podpisów po-
pieraj¹cych go rolników. Okrêgowa Komisja Wyborcza  Nr 114 prze-
prowadzi³a wybory. Na 178 rolników wraz z wspó³ma³¿onkami, którzy
s¹ cz³onkami Izby Rolnej w g³osowaniu wziê³y udzia³ 23 osoby. Komi-
sja po sprawdzeniu g³osów, stwierdzi³a, ¿e oddano 23 g³osy wa¿ne
popieraj¹ce kandydata. Tym samym delegatem do Rady Powiatowej
�l¹skiej Izby Rolniczej na 4-letni¹ kadencjê zosta³ Jan Bathelt. ¯y-
czymy mu owocnej pracy na rzecz jaworzañskiej spo³eczno�ci rolni-
czej. Chcieli�my podziêkowaæ za dotychczasowe aktywne reprezen-
towanie rolników z Jaworza w Powiatowej Radzie �IR � Andrzejowi
Pilchowi, który by³ delegatem przez dwie kadencje.
                        Przewodnicz¹cy Komisji Wyborczej Jan Stekla

SAMORZ¥D ROLNICZY � CELE I ZADANIA
Dzia³alno�æ Izb Rolniczych zosta³a uregulowana w ustawie z dnia
14.12.1995 r. Izby Rolnicze s¹ jednostkami samorz¹du rolnicze-

go, za� cz³onkami ich, z mocy prawa, s¹ osoby fizyczne i
prawne bêd¹ce podatnikami podatku rolnego. Izby nie prowa-
dz¹ dzia³alno�ci gospodarczej.
Do zadañ izb nale¿y miêdzy innymi :
- sporz¹dzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu pro-
dukcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawiania ich organom
administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego,
- wystêpowanie do organów administracji rz¹dowej i samorz¹-
du terytorialnego z inicjatyw¹ w zakresie regulacji prawnych
oraz opiniowanie projektów przepisów,
- prowadzenie dzia³añ na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz
poprawy warunków zbytu p³odów rolnych i produktów rolnych,
-  prowadzenie analiz kosztów i op³acalno�ci produkcji rolnej,
- doradztwo w zakresie dzia³alno�ci rolniczej, wiejskiego go-
spodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników do-
datkowych dochodów.                                                   Red.

DOP£ATY BEZPO�REDNIE
�l¹ski O�rodek Doradztwa Rolniczego w Czêstochowie Od-
dzia³ w Bielsku Bia³ej przypomina, ze wnioski o przyznanie
op³at obszarowych sk³adaæ nale¿y do Biur Powiatowych ARiMR
w terminie do 15 maja.
Pe³nomocnik �ODR O/Bielsko Bia³a bêdzie pe³ni³ dy¿ur we
wtorki, pocz¹wszy od dnia 3.04 br. w godz. 9 � 13 w pokoju 14.
Wype³nienie wniosków o dop³aty bezpo�rednie jest odp³atne w
kwotach od 20,00 z³ w zale¿no�ci od ilo�ci dzia³ek ewidencjo-
nowanych.                                                                   Red.

Z VI SESJI RADY GMINY
W dniu 27 marca b.r. odby³a siê VI sesja Rady Gminy. Obrady
prowadzi³ Andrzej �liwka Przewodnicz¹cy Rady. Podjêto 13
uchwa³ wcze�niej bêd¹cych tematem obrad odpowiednich Ko-
misji Rady. Komisje po omówieniu uchwa³ i ich przyjêciu skiero-
wa³y je pod obrady na Sesjê Rady Gminy. Tym razem by³y to
uchwa³y o znaczeniu formalnym, które nie wymagaj¹ omówienia
z punktu widzenia zainteresowania czytelników Echa Jaworza.
Dotycz¹: koniecznych zmian w planach zagospodarowania prze-
strzennego gminy Jaworze, nadania nazwy drodze wewnêtrznej
dojazdowej prywatnej /ul. Bratków/, zakupu praw w³asno�ci nie-
ruchomo�ci na poszerzenie drogi lokalnej � ulica Wrzosowa,
wyst¹pienia do Wojewody o przekazania 2 nieruchomo�ci dro-
gowych, zmian w sk³adzie Rady Spo³ecznej Zak³adu Opieki Zdro-
wotnej, oraz planu pracy Rady Gminy Jaworze.
W trakcie obrad, radni poruszali szereg spraw, z których po-
wszechne zainteresowanie mog¹ wzbudzaæ:

Dzia³alno�æ dyrektor BZLR Bogus³aw Chromika, który nie tylko
nie wykona³ osobi�cie przyrzeczonego na Seji Rady Gminy pod³¹-
czenia �cieków do kanalizacji w terminie do koñca 2006 r., ale
dowo¿¹c do sanatorium solankê spuszcza j¹ po wykorzystaniu
do potoku. W tej sprawie Rada podjê³a uchwa³ê o wyznaczeniu dla
BZLR ostatecznego terminu, po którym wszczête bêd¹ kroki  prawne.
Nie pod³¹czenie siê do wybudowanej kanalizacji w³a�cicieli do-
mów: Andrzeja Jab³oñskiego i Andrzeja Piaseckiego, którzy byli
ju¿ w tej sprawie monitowani. W zwi¹zku z tym zwracano uwagê,
¿e Urz¹d Gminy powinien wszcz¹æ skuteczniejsze dzia³ania eg-
zekwuj¹ce ten obowi¹zek tym bardziej, ¿ nie sa to jedyne przy-
padki. /R.Lorek, E Golonka/.
Próby negocjacji z Prezydentem Bielska Bia³ej w sprawie dop³at
lub rekompensat kosztów ponoszonych przez gminê za pobyt
dzieci nie z Jaworza w przedszkolu nr 2. /R. Lorek, M. Szczel-
czyk/                                                                                   Red.

NASI PRZEDSTAWICIELE W SAMORZ¥DZIE ROLNICZYM
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URZ¥D GMINY BEZ TAJEMNIC    str. 8, 9

WÓJT GMINY JAWORZE OG£ASZA
wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarz¹dowym prowadz¹cym dzia³alno�æ po¿ytku publiczne-
go oraz innymi podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego w zakresie spraw okre�lonych w Programie wspó³-
pracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2007
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
W bud¿ecie gminy na ka¿dy rok Rada Gminy planuje �rodki
i zadania jakie maj¹ byæ realizowane w ramach  Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania  Problemów Alkoho-
lowych  oraz Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narko-
mani.  Niewielu z nas wie co siê pod tymi pojêciami kryje.
Szczegó³owe zapisy dotycz¹ce realizacji tych zadañ zawar-
te s¹ w stosownych uchwa³ach Rady Gminy, które s¹ do-
stêpne  zarówno bezpo�rednio w Urzêdzie Gminy Jaworze
jak i na stronach urzêdu ; www.jaworze.pl . W tym miejscu
zostan¹ zasygnalizowane najwa¿niejsze  punkty poszcze-
gólnych programów. Realizatorem zadañ zwi¹zanych z pro-
filaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych oraz
przeciwdzia³aniem narkomani  jest Urz¹d Gminy w Jaworzu,
który realizuje je za po�rednictwem Przewodnicz¹cego Gmin-
nej Komisji RPA � W. Saltariusa - Pe³nomocnika Wójta Gmi-
ny ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii i zarazem Pe³nomocni-
ka Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych.
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych na rok 2007 w Gminie Jaworze

prowadzone bêd¹ miêdzy innymi nastêpuj¹ce dzia³ania:
Dofinansowanie wczesnej terapii w izbie wytrze�wieñ w Biel-
sku-Bia³ej;
Dofinansowanie pracy Poradni Leczenia Uzale¿nieñ, op³ata
badañ bieg³ych s¹dowych ds. uzale¿nieñ i op³ata wniosków
s¹dowych;
Dzia³ania profilaktyczne i opiekuñczo-wychowawcze nakie-
rowane na m³odzie¿ szkoln¹;
Pokrycie Kosztów prowadzenia popo³udniowych zajêæ opie-
kuñczo-wychowawczych w �wietlicy socjoterapeutycznej
Pokrycie Kosztów wynagrodzeñ wychowawców i logopedy
�wietlicy;
Sfinansowanie  zakupu posi³ków w szko³ach dla dzieci �
uczestników zajêæ �wietlicowych;
Dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki uzale¿nieñ-
ka¿da  szko³a posiada  swój program  w tym zakresie, który
realizuje  np. poprzez   prelekcje, teatrzyki itp.  Do tego
obliguj¹ dyrektora  placówki o�wiatowej stosowne przepisy;
Dofinansowanie wypoczynku w czasie ferii zimowych;
Sfinansowanie p³atnych profilaktycznych patroli Policji w
czasie wakacji letnich na terenie Gminy Jaworze g³ównie w
weekendy  To tylko niektóre z dzia³añ realizowanych w ra-
mach wy¿ej wspomnianego programu.                        Red.

Gminny Program Przeciwdzia³ania Nar-
komanii na rok 2007
Harmonogram zadañ Gminnego Programu Przeciwdzia³ania
Narkomanii na rok 2007 w Gminie Jaworze  przewiduje miê-
dzy innymi ; Zwiêkszenie dostêpno�ci pomocy terapeutycz-
nej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych i ich rodzin;
Poradnictwo prawne w punkcie konsultacyjnym  na terenie
GOPS; Prowadzenie punktu informacyjnego dla rodzin osób
uzale¿nionych; Dzia³ania profilaktyczne nakierowane na m³o-
dzie¿ szkoln¹; Programy profilaktyczne dla szkó³ i gimna-
zjów; Dofinansowanie zakupu ksi¹¿ek o tre�ciach profilakty-
ki narkomanii przez Bibliotekê Gminn¹ ; Dofinansowanie pracy
z dzieæmi i m³odzie¿¹, oraz masowych turniejów sportowych
dla m³odzie¿y szkolnej Gminy Jaworze organizowanych przez

O�rodek Promocji Gminy m.in. poprzez  zakup nagród i pu-
charów; Dofinansowanie �Dnia Sportu Szkolnego� w Dniu
Dziecka w SP1 Jaworzu i Gimnazjum w Jaworzu.
Wiele z tych zadañ ma bardzo konkretny wymiar- jak cho-
cia¿by praca bezpo�rednia z dzieæmi i m³odzie¿¹, udziela-
nie porad  prawnych lub informacji  dla rodzin, które dotyka
problem alkoholizmu czy narkomanii. Te dzia³ania s¹ roz³o-
¿one na d³u¿szy okres czasu, a ich efekty nie s¹ natychmia-
stowe. W ramach przyznanych  przez Radê Gminy �rodków
na realizacjê  programów GPPN i GPPiRPA realizowane s¹
tak¿e zapisane w uchwale RG Jaworze zadania zwi¹zane z
dofinansowaniem sportowych imprez dla dzieci i m³odzie¿y.
                                                                                 Red.

                        UNIA EUROPEJSKA DLA JAWORZA cd. na str. 10, 11

LOKALNA GRUPA DZIA£ANIA cd.
Przedstawiamy naszym czytelnikom zakres tematyczny pro-
jektów,  które mog¹ byæ objête finansowaniem w ramach
Programu LEADER +. Wynikaj¹ one ze    ZINTEGROWA-
NEJ STRATEGII ROZWOJU opracowanej przez Lokaln¹
Grupê Dzia³ania �Beskid �l¹ski Górom�.
Poni¿ej drukujemy wybrn¹ czê�æ
ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH LOKALNEJ GRUPY DZIA£ANIA "BESKID �L¥-
SKI GÓROM"

CELE ZSROW
Bior¹c pod uwagê wypracowan¹ wizjê, a tak¿e krótki okres na realiza-
cjê ZSROW (grudzieñ 2006- marzec 2008r) grupa dokona³a wyboru
tematów, które bêd¹ realizowane. Spo�ród proponowanych przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi czterech tematów wybrano
dwa: Podnoszenie warto�ci lokalnych produktów, zw³aszcza
przez u³atwienie ma³ym jednostkom produkcyjnym dostêpu do
rynków dziêki wspólnym dzia³aniom.
W ramach tego tematu realizowane bêd¹ cele zwi¹zane z rozwojem
przedsiêbiorczo�ci przy wykorzystaniu du¿ego potencja³u tego regionu.
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cd.  ze str. 9
Zaplanowano tak¿e przygotowanie profesjonalnego wizerunku -
marki, który bêdzie pomocny przy promowaniu regionu na ró¿ne-
go rodzaju targach, jarmarkach, imprezach kulturalnych, konfe-
rencjach.
Prowadzone bêdzie szerokie doradztwo gospodarcze a tak¿e se-
ria szkoleñ dla przedsiêbiorców wspomagaj¹cych rozwój i odnale-
zienie siê na rynku. Podjête zostan¹ tak¿e dzia³ania zwi¹zane z
wprowadzeniem nowych technologii w dziedzinie przedsiêbiorczo�ci
zwi¹zanej ze sfer¹ us³ugow¹.
Wybór tego tematu wynika jednoznacznie z przeprowadzonej ana-
lizy potencja³u gospodarczego gmin bior¹cych udzia³ w projekcie,
a tak¿e du¿ego zapotrzebowania na (co wynika z analizy ankiet
przeprowadzonych w�ród przedsiêbiorców i konsultacji spo³ecz-
nych) tego rodzaju dzia³ania w�ród lokalnych przedsiêbiorców i
rolników .
Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym
potencja³u obszarów nale¿¹cych do sieci Natura 2000
W ramach tego tematu realizowane bêd¹ dzia³ania zwi¹zane ze
zrównowa¿onym wykorzystaniem bogatego dziedzictwa kulturo-
wego tego regionu, a tak¿e walorów, sanatoryjnych i �róde³ geoter-
malnych dla podniesienia atrakcyjno�ci turystycznej obszaru dzia-
³ania LGD.
Wybór tego tematu zwi¹zany jest z uwarunkowaniami terenu dzia-
³ania LGD, a tak¿e wynika z analizy SWOT. Wykorzystano tak¿e
ankiety przeprowadzone w�ród mieszkañców i turystów w ramach
Projektu �Program rozwoju przedsiêbiorczo�ci zintegrowanych
potencja³ów turystycznych gmin Brenna � przygotowywany w ra-
mach �rodków UE programu �Organizacje pozarz¹dowe na rzecz
zrównowa¿onego rozwoju" Phare 2003.
I - CEL STRATEGICZNY
Rozwój dzia³alno�ci gospodarczej poprzez udzia³ w niej sek-
torów o wysokiej warto�ci dodanej
Cele operacyjne
1.1. Przygotowanie koncepcji wspó³pracy gospodarczej i innowa-
cyjne formy us³ug
1.1.1. przeprowadzenie serii szkoleñ dla przedsiêbiorców dotycz¹-
cych wytypowanych obszarów wspó³pracy
1.1.2. wsparcie doradcze dla firm planuj¹cych inwestycje w tury-
styce
1.1.3. wsparcie powstania lokalnego funduszu po¿yczkowego�
1.2. Wy korzystanie nowoczesnych technologii w rozwoju gospo-
darczym obszaru�dzia³ania LGD
1.2.1. przygotowanie analizy ekonomicznej powstania wspólnego
internetowego systemu informacji, rezerwacji miejsc hotelowo-
gastronomicznych oraz systemu kart chipowych w sprzeda¿y us³ug
1.2.2. przygotowania analizy ekonomicznej dotycz¹cej wspólne-
go inwestowania w bazê turystyczno-uzdrowiskow¹
1.2.3. opracowanie koncepcji wspólnej promocji us³ug turystycz-
nych obszaru dzia³ania LGD

II CEL STRATEGICZNY
Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencja³u regionu
Cele operacyjne:
2.1. Wykorzystanie zasobów naturalnych do rozwoju turystyki
kwalifikowanej,
2.1.1. inwentaryzacja bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej
2.1.2. opracowanie dokumentacji technicznej budowy, rozbudo-
wy i modernizacji tras, szlaków i obiektów turystycznych
2.1.3. opracowanie koncepcji do zmian w planach zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru dzia³ania LGD
2.1.4. wymiana do�wiadczeñ na poziomie krajowym i miêdzynaro-
dowym
2.2 .Rozwój bazy hotelowe -gastronomicznej
2.2.1. inwentaryzacja bazy gastronomiczno-hotelowej pod k¹tem
mo¿liwo�ci rozwojowych
2.2.2. opracowanie i przygotowanie folderów promocyjnych
2.2.3. organizacja szkoleñ dla przedsiêbiorców zwi¹zanych z pod-
wy¿szeniem poziomu us³ug
2.4. Wykorzystanie potencja³u uzdrowiskowo-leczniczego
2.4.1. przygotowanie ekspertyz i analiz �róde³ geotermalnych i lecz-
niczych
2.4.2. opracowanie programów wykorzystania zasobów geoter-
malnych i leczniczych
2.4.3. organizacja konferencji i imprez promuj¹cych mo¿liwo�ci
wykorzystania zasobów naturalnych
2.4.4. Wspó³praca i wymiana do�wiadczeñ z jednostkami nauko-
wo-badawczymi
2.5. Wspó³praca z organizacjami zwi¹zanymi ze sportem i tury-
styk¹
2.5.1. wsparcie organizacji i stowarzyszeñ sportowych, turystycznych�
2.5.2. organizacja imprez promuj¹cych aktywne formy wypoczynku�
2.6. Ochrona �rodowiska
2.6.1. przygotowanie projektów ograniczenia niskiej emisji zanie-
czyszczeñ powietrza
2.6.2. promocja projektów zwi¹zanych z wykorzystaniem alterna-
tywnych �róde³ energii
2.6.3. opracowanie dokumentacji w celu wykorzystania kruszyw
dolomitowych w zapobieganiu zakwaszeniu gleby
2.6.4. wspó³praca z organizacjami i instytucjami proekologicznymi
organizacja imprez zwi¹zanych z propagowaniem idei ekologicznych
III CEL STRATEGICZNY
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego
Cele operacyjne
3.1. Kultywowanie tradycji zwi¹zanych z histori¹ regionu
3.1.1. przygotowanie ekspertyz i analiz etnograficznych
3.1.2 wydanie folderów , albumów i innych materia³ów rekla-
mowych zwi¹zanych z promocj¹ dziedzictwa
3.1.3.promocja poprzez organizacjê imprez kulturalnych i
konferencji tematycznych

cd. na str. 11
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3.1.5. wsparcie lokalnych zespo³ów i twórców ludowych or-
ganizacja warsztatów zwi¹zanych z tradycyjnym rzemios³em
regionu.
3.1.7 wymiana do�wiadczeñ na poziomie krajowym i miê-
dzynarodowym
3.2. Ochrona zabytków, pomników przyrody i innych obiek-
tów historycznych
3.2.1 zinwentaryzowanie i przygotowanie ekspertyz i opra-
cowañ dotycz¹cych ochrony zabytków, pomników przyrody
i innych obiektów historycznych
Uzasadnienie wyboru celów strategicznych i operacyjnych:
W wyniku wnikliwej analizy potencja³u regionu opracowano trzy
obszary tematyczne w ramach których bêd¹ realizowane

projekty i zadania. Pierwszy obszar zwi¹zany jest ze sfer¹
gospodarcz¹. Bêdzie on ukierunkowany na rozwój gospo-
darczy poprzez udzia³ sektorów o wysokiej warto�ci doda-
nej. W ramach tego celu strategicznego przewidziano sze-
reg zadañ niezbêdnych do realizacji aby go osi¹gn¹æ. Drugi
obszar tematyczny jakim zajmie siê LGD to wykorzystanie
zasobów naturalnych w rozwoju turystyki. Wybór tego celu
wynika z mo¿liwo�ci wykorzystania wysokiego potencja³u
niewykorzystanych do tej pory zasobów naturalnych. Trzeci
obszar dzia³ania jaki okre�li³a grupa w swoich pracach wy-
korzystuj¹c analizê SWOT to dziedzictwo kulturowe i histo-
ryczne, które jest wizytówk¹ tego regionu.

DYREKTOR GIMNAZJUM NR 1 IM. GEN BRONI ST. MACZKA
W JAWORZU INFORMUJE, ̄ E JU  ̄MOZNA POBIERAÆ DE-
KLARACJE NA ZAPISANIE DZIECKA DO PIERWSZEJ KLA-
SY GIMNAZJUM. DEKLARACJE S¥ WYDAWANE W SEKRE-
TARIACIE SZKO£Y OD PONIEDZIA£KU DO PI¥TKU W GODZ.
OD 8.00 DO 15.00.
UCZNIOWIE ZE SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1 W JAWORZU
BÊD¥ MIELI DORÊCZONE TE DEKLARACJE DO SZKO£Y.
GIMNAZJUM PRZYJMUJE RÓWNIE  ̄UCZNIÓW SPOZA OB-
WODU SZKO£Y                                                ZAPRASZAMY

TO BY£ WSPANIA£Y BAL - PODZIÊKOWANIA
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 w Jaworzu pani mgr Maria
Strzelczyk oraz Rada Rodziców dzia³aj¹ca przy SP1 informuje, i¿
dnia 03.02.2007r. w budynku OSP Jaworze odby³ siê bal charyta-
tywny, którego celem by³a zbiórka �rodków pieniê¿nych na dofi-
nansowanie letniego wypoczynku dzieci.
Suma zebranych �rodków po odliczeniu kosztów organizacyjnych
wynosi 10.086,37 z³otych. Ca³a kwota zosta³a zdeponowana na
subkoncie Rady Rodziców i w ca³o�ci zostanie przeznaczona na
dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin potrzebuj¹-
cych z terenu gminy Jaworze. Wnioski o dop³aty nale¿y sk³adaæ
w sekretariacie szko³y wg obowi¹zuj¹cego regulaminu dostêpne-
go na stronie internetowej szko³y ( www.sp1jaworze.pl ) lub u wy-
chowawcy klasy od 15 - 30.04.2007r. Dyrektor Szko³y i Rada Ro-
dziców dziêkuje wszystkim osobom i instytucjom za zaanga¿o-
wanie finansowe oraz wsparcie rzeczowe przy organizacji balu
i zbiórce �rodków pieniê¿nych. Szczególnie dziêkujemy :
Dariuszowi i Agacie Szatan; Dariuszowi i Marcie Mañko; Markowi
Szczypce � Okmar Plastik; Danucie Greñ � Piekarnia Jaworze;

Tomaszowi Niemczykowi � Ferma Kurza; Spó³dzielni �Sa-
mopomoc Ch³opska� Jasienica � Jaworze sklep nr 14; Re-
nacie ̄ yme³ka; Ewie i Grzegorzowi Kaintorom; Anecie i To-
maszowi Suchoniom; Krystynie i Jerzemu Ejtelom; Joannie
i Jackowi Pilchom; Andrzejowi Mroczko; Ma³gorzacie Kyrcz
� Warzywa Owoce Vitamina; Bernard Vogelgesang Bielsko-
Bia³a ul. Rze�nicza 2; firmie ochroniarskiej Spartan Patrol
sp. z o.o. Bielsko-Bia³a ul. Partyzantów 49; Kindze i Cze-
s³awowi Sosulskim; Marii Wiatrowskiej; Mariuszowi Zontko-
wi; Joannie i Krzysztofowi Czaderom; Urszuli £obodzie; Alek-
sandrze Wojdylak; Marii Strzelczyk; Jadwidze Brzezickiej;
Magdalenie Wolskiej; Gra¿ynie Garbas; Agnieszce Turchan;
Magdalenie Miko³ajko; Jolancie Sienickiej; Alicji Popek;
Wies³awie Kuliga; Magdalenie Puda; Marioli Kiczmer; Ju-
stynie Za³êckiej; Andrzejowi Krzy¿ewskiemu; Jakubowi
Handzlikowi; p. Nowak; Maji Berezowskiej i Jakubowi Le-
�niakowi � KTT Nowy Styl oraz wszystkim, którzy nie zo-
stali wymienieni a równie¿ brali udzia³ w przygotowaniach
balu. Rada Rodziców przy SP nr 1 w Jaworzu

ICH SUKCESY CIESZ¥ NAS WSZYSTKICH
Ju¿ kolejny raz nasi szóstoklasi�ci wziêli udzia³ w konkur-
sie interdyscyplinarnym.
Po wielu zmaganiach uczniowie z kl. VI a : Weronika Karut
i Rafa³ Pilch zakwalifikowali siê do etapu wojewódzkiego.
Z wielk¹ satysfakcj¹ mo¿emy poinformowaæ, ¿e tutaj rów-
nie¿ okazali siê zwyciêzcami: Rafa³ z maksymaln¹ ilo�ci¹
punktów oraz Weronika zostali laureatami konkursu. Tym
samym zwolnieni zostaj¹ z testu kompetencji klas szóstych
a 40 pkt maj¹ zagwarantowane. Sukces ten cieszy tym bar-
dziej, ¿e w ca³ym województwie �l¹skim o takie laury wal-
czy³o wielu a tylko nieliczni je zdobyli.
                                Ewa Cholewik , nauczyciel przyrody

 NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯

Z ̄ YCIA GIMNAZJUM

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ

LGD cd. ze str. 10
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PARTNERSTWO BAZ GRANIC
W dniu 23.03. br. na zaproszenie wójta Zdzis³awa Byloka spotkali
siê w Jaworzu. wójtowie, burmistrzowie i starostowie Gmin Part-
nerskich z Czech S³owacji i Wêgier
Delegacja z Wêgier liczy³a 7 osób na czele z burmistrzem Ferenc
Banka z Jaszszentandras i wiceburmistrza Bela Pap z Jaszbol-
doghaza.
Delegacja z Czech 11 osób z przewodnicz¹cym Dorzecza Sto-
nawki Petrem Martinak
Delegacja z S³owacji 3 osoby z przewodnicz¹cy Doliny Terchovej
Ivanem Dvorsky
Przybyli tez przedstawiciele Euroregionu �l¹ska Cieszyñskiego
po stronie Czeskiej � Sarka Sabelová, a ze strony polskiej Joanna
Herman (Stowarzyszenie �OLZA�)
Ze strony U.G. Jaworze organizatorem i prowadz¹cym spotkania
by³ dyrektor OPGJ Leszek Baron, a Wójt Zdzis³aw Blok pe³ni ho-
nory gospodarza. Obecni byli równie¿: Przewodnicz¹cy Rady Gmi-
ny  Andrzej �liwka, Z-ca Przewodnicz¹cego � Zbigniew Putek, Z-
ca Przewodnicz¹cego Zygmunt Podkówka, Przewodnicz¹ca Ko-
misji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Krystyna Szczypka, Kie-
rownik Referatu Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich Rado-
s³aw Osta³kiewicz, Sekretarz Gminy Anna Skotnicka-Nêdzka;
Poruszono nastêpuj¹ce sprawy: sprawozdanie ze wspó³pracy i z
pozyskanych �rodków z UE za lata 2004-2006; Program wspó³-
pracy na 2007 r.; Przedstawiono mo¿liwo�ci pozyskania �rodków

 WSPÓLNE SPRAWY
z UE na lata 2007/2008. Ponadto zaprezentowano delegacji z
Wêgier mo¿liwo�ci turystyczne i agroturystyczne Jaworza i oko-
lic. Eksponuj¹c doskona³e po³o¿enie Jaworza jako bazy wypado-
wej dla turystów m.in. pokazano: Pszczynê, Tychy, Bielsko-Bia³¹,
Kraków, Wieliczkê itp.

BEZDOMNI A POMOC SPO£ECZNA
Jak wynika z informacji podawanych przez ró¿ne media, bezrobo-
cie w Polsce spada. Fakt, ¿e spadek bezrobocia jest obserwowa-
ny w pewnych bran¿ach np. w szeroko rozumianym budownictwie
oraz przemy�le. Czê�æ specjalistów wyjecha³a do pracy w kra-
jach Unii Europejskiej gdzie za tê sam¹ pracê mo¿na otrzymaæ
wielokrotno�æ polskiej pensji. St¹d czêsto jest tak, ¿e to nasi
pracodawcy usilnie poszukuj¹ osób do pracy. Dotyczy to jednak
g³ównie osób z wykszta³ceniem zawodowym. Te osoby, które
jednak nie mog¹ znale�æ pracy i s¹ zagro¿one d³ugotrwa³ym bez-
robociem mog¹ ubiegaæ siê o przyznanie �rodków z pomocy
spo³ecznej wyp³acanych przez GOPS. Osoba nie pobieraj¹ca
ju¿ zasi³ku dla bezrobotnych  mo¿e zwróciæ siê do naszego GOPS
z wnioskiem o przyznanie takiej pomocy. Jednak przedtem nale-
¿y spe³niæ kilka warunków. Miêdzy innymi GOPS kieruje bezro-
botnego do Powiatowego Urzêdu Pracy celem uzyskania ewen-
tualnego po�wiadczenia, ¿e rzeczywi�cie dla osoby z takim
wykszta³ceniem i do�wiadczeniem zawodowym nie ma pracy.
Potrzebne jest tak¿e orzeczenie, ¿e na chwilê obecn¹ osoba
taka nie mo¿e korzystaæ z bezp³atnego kursu przekwalifikowa-
nia zawodowego. PUP musi równie¿ potwierdziæ, ¿e bezrobotny
pozostaje w sta³ej gotowo�ci do podjêcia pracy i bierze udzia³
czy to w szkoleniach np. z autoprezentacji, aktywnych form szu-
kania pracy itd. Je�li bezrobotny odmówi podjêcia proponowanej
pracy lub udzia³u w kursie zawodowym, automatycznie traci pra-
wo do pomocy spo³ecznej z tego tytu³u. Ponadto sam GOPS
podczas wyp³acania �rodków z pomocy spo³ecznej wymaga od
osoby bezrobotnej aby sama równie¿ niezale¿nie od dzia³añ PUP
aktywnie poszukiwa³a pracy. St¹d bezrobotny otrzymuje kartê
aktywno�ci, z któr¹ musi odwiedziæ w miesi¹cu kilka zak³adów
pracy, a pracodawca je�li rzeczywi�cie nie potrzebuje nowych
osób do pracy winien ten fakt odnotowaæ w karcie. I nie chodzi tu
tylko o zape³nienie karty odmowami ze strony jednoosobowych
firm jak zak³ad fryzjerski czy kwiaciarnia, ale o odwiedzenie wiêk-
szych zak³adów zatrudniaj¹cych po kilkadziesi¹t osób, gdzie s¹
wiêksze i bardziej realne szanse na pracê. Jak wynika z ostat-
nich informacji GOPS  w Jaworzu, dziêki takim dzia³aniom sta-
tystycznie ubywa osób, które korzystaj¹ z pomocy spo³ecznej
ze wzglêdu na bezrobocie. Tak wiêc czê�æ znajduje pracê, a
czê�æ mo¿e �wiadomie wybiera inny tryb ¿ycia.
                                                                                           Red.

TO JESZCZE NIE JEST JAWORZE-DAKAR
O�rodek Promocji Gminy Jaworze, �Konika Beskidzka� i �Echo
Jaworza� rozpoczynaj¹ przygotowania do FESTYNU �NA PO-
WITANIE WAKACJI� którego g³ówn¹ atrakcj¹ bêdzie

�PIERWSZY SAMOCHODOWY RAJD JAWORZA�.
Przewidywana trasa rajdu:
JAWORZE � KOMORNI LHOTKA /CZECHY/ - JAWORZE.

Termin: 23 � 24 czerwiec br.
Na pierwsze spotkanie mieszkañców Jaworza zainteresowa-
nych RAJDEM organizatorzy zapraszaj¹ w dniu
26.04. br. /czwartek/ o godz. 19,00  do VILLI BARABARA
Celem spotkania jest:
   Przedstawienie projektu Regulaminu
   �PIERWSZEGO SAMOCHODOWEGO RAJDU JAWORZA�,
   Przedstawienie propozycji trasy rajdu, etapów i kon kurencji
   sprawno�ciowych na etapach oraz imprez na starcie i pó³met
   ku i na mecie RAJDU.
   Wybór komitetu organizacyjnego,
   Propozycje i sugestie uczestników spotkania dotycz¹ ce RAJDU
  Kontakt w sprawie RAJDU: Wojciech Bertisch
  tel. 601 51 31 39
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OCENA STANU BEZPIECZEÑSTWA I PO-
RZ¥DKU PUBLICZNEGO W 2006 ROKU NA
TERENIE GMINY JASIENICA i JAWORZE
W 2006 roku Komisariat Policji w Jasienicy z siedzib¹ w Jaworzu
obs³ugiwa³ tereny administracyjne dwóch gmin tj. Gminê Jasieni-
ca i Gminê Jaworze.
Ilo�æ zaistnia³ych przestêpstw na terenie dzia³ania
Komisariatu Policji w Jasienicy z siedzib¹ w Jaworzu

KOMENDANT POLICJI OCENIA

Odrêbn¹ kategori¹ przestêpstw zaistnia³ych na terenie dzia³ania
Komisariatu Policji w Jasienicy z siedzib¹ w Jaworzu s¹ przestêp-
stwa pope³niane przez nietrze�wych u¿ytkowników dróg. Stano-
wi³y 25,05% do ogó³u pope³nionych przestêpstw na terenie dzia³a-
nia komisariatu. W 2006 roku policjanci Komisariatu Policji w Ja-
sienicy zatrzymali 123 nietrze�wych u¿ytkowników dróg bêd¹cych
pod wp³ywem alkoholu oraz 15 u¿ytkowników dróg bêd¹cych po
spo¿yciu alkoholu. Na podstawie prowadzonych statystyk wyni-
ka, ¿e wiêkszo�æ sprawców tego typu przestêpstw zamieszkuje
teren dzia³ania tutejszej jednostki.
Ilo�æ zaistnia³ych wypadków drogowych i kolizji:

W roku 2006 ogó³em zarzuty pope³nienia przestêpstw przed-
stawiono 261 osobom w tym 14 nieletnim.
Ilo�æ przestêpstw zaistnia³ych na terenie Gminy Jaworze:

Uzyskane wyniki pozwoli³y zaj¹æ tutejszej jednostce I miej-
sce w wykrywalno�ci ogólnej spo�ród wszystkich jednostek
garnizonu bielskiego.

Zwróciæ nale¿y uwagê, ¿e na terenie dzia³ania Gminy Jaworze najwiêcej przestêpstw dokonywanych by³o w okresie letnim. Du¿ym
zagro¿eniem w tym okresie w zwi¹zku z wakacjami m³odzie¿y i organizacj¹ imprez kulturalnych jest spo¿ywanie przez nieletnich
alkoholu, sprzeda¿ nieletnim alkoholu czy dewastacja mienia. W celu zapobie¿enia tym negatywnym zjawiskom Rada Gminy
w Jaworzu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciw-
dzia³ania Narkomanii na rok 2007 podjê³a uchwa³ê o sfinansowaniu p³atnych profilaktycznych patroli Policji w okresie wakacji letnich.
Podsumowuj¹c ocenê stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego w roku 2006, zwróciæ nale¿y uwagê na bardzo dobr¹ wspó³pracê
z samorz¹dem. Wzajemne wspó³dzia³anie i  pomoc udzielana naszej jednostce przez Wójta Gminy, Radê Gminy i poszczególne
komisje przyczyni³y siê do usprawnienia pracy funkcjonariuszy Komisariatu Policji.
W ogólnej ocenie stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego nale¿y stwierdziæ, i¿ lokalna spo³eczno�æ, a tak¿e przyjezdni mog¹
czuæ siê tutaj bezpiecznie.

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA I KLAS ZEROWYCH NA ROK
SZKOLNY 2007/2008 W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
SAMORZ¥DOWYM NR 1 I NR 2 ODBYWAÆ SIÊ BÊD¥
OD DNIA 1 KWIETNIA � 30 KWIETNIA 2007 ROKU.

¯YCIA PRZEDSZKOLI

 NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯
 cd. ze str. 11 Z ¯YCIA MOW

Podobnie jak w latach ubieg³ych, równie¿ i w tym roku wychowan-
kowie z M³odzie¿owego  O�rodka Wychowawczego wraz z opie-
kunami wziêli udzia³ w  wyj¹tkowych rekolekcjach. Mianowicie w
dniu 27 marca udali siê do Cieszyna gdzie w Teatrze im A. Mickie-
wicza mogli zobaczyæ spektakl �Misterium Mêki Pañskiej� przy-
gotowany przez  Zespó³ Teatralny Parafii �w. El¿biety w Cieszy-
nie.   Taki wyjazd daje m³odzie¿y niezapomniane prze¿ycia du-
chowe ale tak¿e wiele wra¿eñ artystycznych.                         Red.
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GODNI PODZIWU i SZACUNKU
11 marca br. odby³o siê zebranie sprawozdawcze Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej w Jaworzu za okres od 12.03.06 do 11.
03. 2007 r. W zebraniu wziêli udzia³ cz³onkowie OSP i zapro-
szeni go�cie: Prezes Zarz¹du Gminnego OSP Zdzis³aw
Bylok, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Ga�niczej Nr 3 bryg.
Grzegorz Pietrak, Wiceprezes Zarz¹du Powiatowego OSP
Janusz Pierzyna, Prezes OSP FMG Nr 2 Wojciech Du-
dziak, Naczelnik OSP FMG Nr 2 Jan Paszek, sekretarz
Urzêdu Gminy Jaworze Anna Skotnicka - Nêdzka, prze-
wodnicz¹ca Zw. Emerytów i rencistów Krystyna Popielas,
Ligia Szewczyk i Irena Mikler przewodnicz¹ce Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich nr 1 i 2, Jaros³aw Bonczek dyrektor MOW,

Zbigniew  Putek i Zygmunt Podkówka wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy.
Sprawozdanie przedstawi³ prezes Czes³aw Malchar. Zarz¹d
pracowa³ w sk³adzie: prezes Czes³aw Malchar, wiceprezes
Aleksander Greñ, naczelnik Andrzej Raczkowski, z-ca na-
czelnika Jerzy Knapczyk, skarbnik Eryka Rojczyk, sekre-
tarz Adam Ryrych, gospodarz Damian Starsiak, cz³onkowie
Józef Brandys, Andrzej Pietrzyk. Stan osobowy jednostki
przedstawia siê nastêpuj¹co: cz³onkowie czynni � 41, cz³on-
kowie wspieraj¹cy � 30, dru¿yna kobieca -  8, cz³onkowie
honorowi � 4, dru¿yna  MDP- 11. £¹cznie 83 osoby. Ca³o�æ
prac zwi¹zanych z funkcjonowaniem jednostki opiera³a siê
na realizacji Statutu oraz planu pracy, zatwierdzonego na
walnym zebraniu. W ramach obchodów Dnia Stra¿aka jed-
nostka, jak co roku, bra³a udzia³ w nabo¿eñstwie ko�ciel-
nym, a delegacja z³o¿y³a kwiaty na cmentarzach w dowód
pamiêci o zmar³ych stra¿akach. W maju po raz pierwszy
zorganizowano festyn stra¿acki przy Domu Stra¿aka. W ra-
mach wspó³pracy i podnoszenia sprawno�ci bojowej jednost-
ka seniorów bra³a udzia³ w zawodach sportowo- po¿arniczych

na szczeblu gmin. Na stadionie Drzewiarza w Jasienicy w
dniu 8. 09. 2006 roku stanêli na podium zajmuj¹c II miejsce.
W ramach wspó³pracy z innymi jednostkami uczestniczyli w
zawodach w Czechach, oraz w S³owacji. Plan pracy na rok
2007 przedstawi³ naczelnik Andrzej Raczkowski. Aleksan-
der Greñ prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przedsta-
wi³ sprawozdanie z dzia³alno�ci Klubu.
Przy OSP Klub dziala ju¿ od 19. lat, a prezesem od pocz¹tku
jest Aleksander Greñ. W Klubie zarejestrowanych jest 18. cz³on-
ków ale tylko 10. bra³o udzia³ w akcji oddawania krwi. W sumie
klub ma oddanych 431 litrów krwi. Oprócz starañ o ten bezcen-

ny dar prezes klubu organizuje zbiórki pieniêdzy na do¿ywienie
dzieci w szkole. Szczególnie wzruszaj¹cym by³o dla wszyst-
kich uhonorowanie seniorów piêknymi �statuetkami stra¿aka�.
Otrzymali je jubilaci: z okazji 85. - lecia Micha³ Farana i Józef
Knempel, z okazji 80. - lecia Kazimierz Bolaczka, z okazji
75. - lecia: Józef Sabo i Jan Reis, z okazji 70. - lecia Jan
Pomper, Wiktor Pojczyk, Edward Biel i Edward Grygierczyk.
Redakcja przy³¹cza siê do gratulacji oraz ¿yczeñ zdrowia i
wytrwa³o�ci w zaszczytnej s³u¿bie.                       Red.

 PLANY I DOKONANIA ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH I
ZESPO£ÓW ARTYSTYCZNYCH  str. 14, 15, 16
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KO£A GOSPODYÑ WIEJSKICH TO
WIELKA WARTO�Æ
Jubileusz czterdziestolecia Ko³a Gospodyñ Wiejskich
nr 2 przypada³ 20. 02. br. Chyba tylko kobiety potrafi¹
zgodnie i zarazem godnie przetrwaæ wszelkie zawieru-
chy, zakrêty i zwroty na drodze przemian politycznych a
nawet ustrojowych.W dniu 10 marca w gimnazjum spo-
tka³y siê cz³onkinie Ko³a na uroczystym zebraniu.  Wzru-
szenie obecnej przewodnicz¹cej Ireny Mikler witaj¹cej
przyby³e panie i zaproszonych go�ci, a po tym opowiada-
j¹cej o minionych latach �wiadczy³o jak panie siê wza-
jemnie szanuj¹ i jak wierno�æ tradycjom wi¹¿e ludzi.

Nie zabrak³o niespodzianek przygotowanych dla
ducha i cia³a dziêki uczniom gimnazjum oraz Marianowi
Mrowcowi i Bankowi Spó³dzielczemu w Jasienicy.
Wszyscy gor¹co oklaskiwali zabawne ale i wzruszaj¹ce
wystêpy artystyczne m³odzie¿y, a wspólny poczêstunek
dope³ni³ niezapomnianych wra¿eñ.
Licznie przyby³y cz³onkinie ko³a, oraz zaproszeni go�cie:
wójt Zdzis³aw Bylok, Emilia Gaszek przewodnicz¹c¹ Kó³
Gospodyñ w Jasienicy, Irena Kanafek przewodnicz¹c¹
KGW z Wapienicy, Rudolf Galocz radny Rady Powiatu,
Józef Mikler prezes Kó³ka Rolniczego w Jaworzu. Obec-

na te¿ by³a, jak siê pó�niej okaza³o po raz ostatni, Emi-
lia Mrowiec nieod¿a³owana przyjació³ka, za³o¿ycielka tego
ko³a. Teraz ju¿ spoczywa w pokoju.

Ko³o Gospodyñ Wiejskich nr 1, które swój 50 jubileusz
obchodzi³o w 2004 r., zorganizowa³o 15. 03 br.  w OSP
spotkanie z okazji Dnia Kobiet. To nie bywa³e, by tak liczne
grono, ponad sze�ædziesiêciu pañ, przysz³o tylko po to
¿eby choæ chwilê pobyæ razem. A¿ ¿al, ze nie ma takiego
�dnia mê¿czyzn�. W dzisiejszych czasach organizacja,
która od nikogo na nic nie oczekuje, nie ma ¿¹dañ ani
w³adczych aspiracji, to wielka warto�æ powsta³a z warto-
�ci ludzi j¹ tworz¹cych.                                       Red.

MAJ¥ DOBRE WYNIKI
Dnia 22.03. br. odby³o siê Walne Zebranie Sprawozdawczo -
Wyborcze Kó³ka Rolniczego. Prezes Józef Mikler przywita³
przyby³ych cz³onków i zaproszonych go�ci. Na przewodni-
cz¹cego zebrania wybrano Czes³awa Malchara.
Zebranie by³o prawomocne gdy¿ na 32. cz³onków obecnych
by³o 17. Sprawozdanie z pracy zarz¹du z³o¿y³ Cz. Malchar,
a plan pracy na lata 2007/2008 przedstawi³ Józef Mikler. Bro-
nis³aw Kulas w sprawozdaniu finansowym wykaza³ zysk osi¹-
gniêty przez Kó³ko Rolnicze w ubieg³ym roku. Mieczys³aw
Niesyt w imieniu Komisji Rewizyjnej z³o¿y³ sprawozdanie,
przedstawi³ szereg wniosków i wniós³ o udzielenie zarz¹do-

wi KR absolutorium. Z przeprowadzonej dyskusji wy³oniono
szereg wniosków w celu usprawnienia funkcjonowania KR.
Poniewa¿ 2 cz³onków zarz¹du ust¹pi³o z zajmowanych funkcji
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce. Po wybraniu Maria-
na Strza³ki i W³adys³awa Talika, sk³ad zarz¹du jet nastêpuj¹-
cy: Józef Mikler � prezes, Czes³aw Malchar � wicepre-
zes, Marian Mamorski � skarbnik, Marian Strzalka � se-
kretarz i W³adys³aw Talik � cz³onek. Przyjêto uchwa³y po-
rz¹dkowe i szereg wniosków organizacyjnych.    Red.
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TMJ � BEZ TAJEMNIC
14. marca br. odby³o siê Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa
Mi³o�ników Jaworza.
Na ogóln¹ ilo�æ 92 cz³onków obecnych by³o 43. Zebranie otworzy³
i prowadzi³ prezes zarz¹du Adam Kwieciñski.
Sprawozdanie prezesa potwierdzi³o kontynuowanie statutowych
zadañ Towarzystwa Mi³o�ników Jaworza. Tradycyjnie organizo-
wano wystawy i posiady.  Wyró¿niaj¹ce siê wydarzenia, to wrê-
czenie nominowanemu przez TMJ Ryszardowi Stanclikowi na-
grody �Srebrnej Cieszynianki�, nagrodzenie Jadwigi Roik na Po-
wiatowym Spotkaniu Twórców i Animatorów Kultury, uroczyste prze-
ciêcie wstêgi na otwarciu odrestaurowanej �Kwatery Hrabiowskiej�,
przeprowadzenie na obu cmentarzach kwesty przeznaczonej na
ratowanie i ochronê zabytków, wybranie do Rady Gminy Jaworza
Jerzego Ryrycha. Najwiêkszym osi¹gniêciem by³o  zarejestrowa-
nie w Krajowym Rejestrze S¹dowym ZS LGD �Beskid �l¹ski Górom�.
Plan pracy 2007:
Posiady, wyjazdowa sesja promocji TMJ w Jasienicy, wycieczka
do Czech, wystawy fotograficzne i malarskie, konkurs dla Szko³y
Podstawowej i Gimnazjum  np. Fotograficzny, konkurs otwarty na
prace artystyczne �Regionalne dzie³a sztuki roku  2007�, prace nad
przewodnikiem gmin Jaworze, Jasienica, Bielsko-Wapienica, pra-
ce nad filmem �Jaworze - cztery pory roku�, prace zwi¹zane z
przynale¿no�ci¹ TMJ do Zwi¹zku Stowarzyszeñ Lokalna Grupa
Dzia³ania �Beskid �l¹ski Górom�, udzia³ w uroczysto�ciach ob-

chodów 3 maja, udzia³ w uroczysto�ciach obchodów 11 listopada,
kwesta cmentarna 1 listopada 2007, realizacja zadañ zwi¹zanych
z renowacj¹ zabytków.Wspó³praca :
�Echo Jaworza�, Polskie Towarzystwo Ewangelickie, Akcja Kato-
licka, Rada Gminy, Wójt Gminy Jaworze, Gminny O�rodek Pro-
mocji, Starostwo, Powiatowe-Wydzia³ Kultury, Biblioteka Publicz-
na w Jaworzu, Biblioteka Publiczna w Jasienicy, Szko³a Podsta-
wowa w Jaworzu, Gimnazjum w Jaworzu.                            Red.

ZAPROSZENIE NA POSIADY:
15 kwietnia � Piotr Weiss: ��wiêta ¿ydowskie� - odniesienie do
�wi¹t chrze�cijañskich na �l¹sku Cieszyñskim
25 maj � Adam Kwieciñski: �O filozofii po góralsku� i filmie �Jego-
mo�æ Tischner�
10 czerwca � Jan Knie¿yk: Polonia w Chicago �refleksje; zwi¹zki
�polonu�ów�  z naszym regionem. Wystawa fotograficzna
30 wrze�nia � Jan Chmiel -  wieczór autorski. Towarzyszy � ze-
spó³ Jaworze
21 pa�dziernika � Micha³ Podosek:  Zio³a naszych pól, ³¹k i la-
sów
18 listopada � �piewamy wszyscy  Wieczorek �piewu i poezji:
Zespó³ Starzy Przyjaciele i jaworzañscy poeci.
9 grudnia � Jerzy Ryrych: Opowie�ci jaworzanina � kapitana zeglugii
wielkiej o Karaibach i tematyczna wystawa fotograficzna.

SPOSÓB NA ZDROWE ¯YCIE
W dniu 25. marca br. w  sali obrad Urzêdu Gminy odby³o siê zebra-
nie sprawozdawczo - wyborcze Ko³a Pszczelarzy w Jaworzu. Ko³o
obecnie zrzesza 26 cz³onków, a w zebraniu uczestniczy³o 19.
Przewodniczy³ zebraniu
prezes Kola Mieczys³aw
Szyma. Na zaproszenie
zarz¹du w zebraniu
uczestniczy³ przewodni-
cz¹cy Rady Gminy
Andrzej �liwka. Prezes
Szyma odczyta³ spra-
wozdanie za ubieg³y rok
pracy zarz¹du i Ko³a. Po
sprawozdaniach komisji
rewizyjnej i finansów
uczestnicy zebrania oma-
wiali bardzo wiele proble-
mów, z którymi musz¹
siê zmierzyæ na co dzieñ.
Trzeba bardzo kochaæ,
¿eby tylko dla samego wspó³istnienia cz³owieka i pszczó³ zdol-
nym byæ do wielu wyrzeczeñ oraz nie ma³ego trudu i wydatków..
Szkolenia, lekarstwa, sprzêt pasieczny s¹ konieczne dla pszczó³

i ludzi, a równocze�nie coraz mniejszy area³ kwiecistych ³¹k i ¿y-
ciodajnych lip stwarza coraz trudniejsze zadania dla tych wytrwa-
³ych bardzo do�wiadczonych seniorów.

Przyjêto do Ko³a Pszcze-
larzy Artura Maciejew-
skiego, którego m³ody
wiek oby by³ zwiastunem,
¿e to piêkne zajêcie bê-
dzie kontynuowane. Na
nastêpn¹ kadencjê wybra-
no ten sam zarz¹d, Mie-
czys³awa Szymê, Jana
Steklê i Adama Ryrycha,
a poniewa¿ wybrano ich
jednog³o�nie oznacza, ¿e
lepszego zarz¹du byæ nie
mo¿e.
Redakcja Echa Jaworza
przy³¹cza siê do gratula-
cji i sk³ada ¿yczenia za-

rz¹dowi Kola i wszystkim cz³onkom, dalszej wytrwa³o�ci w pracy
tak rzadko dostrzeganej, ale za to daj¹cej s³odkie i zdrowe efekty.
                                                                                          Red.
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NIECH SIÊ �WIÊCI
Rocznica Konstytucji 3 maja zosta³a uznana za �wiêto naro-
dowe uchwa³¹ Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919.
Po II wojnie �wiatowej obchodzono je do 1946 r.  kiedy
w wielu miastach dosz³o do demonstracji studenckich. �wiêto
to zosta³o oficjalne zniesione ustaw¹ z 18 stycznia 1951 r.
�wiêto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono do kalenda-
rza �wi¹t pañstwowych ustaw¹ z 6 kwietnia 1990.
Dzieñ 3 maja jest w Polsce dniem wolnym od pracy.
Mieszkañcy Jaworza.
W dniu tym we�my udzia³ w tradycyjnym z³o¿eniu wieñców
pod pomnikami w centrum Jaworza. Wieñce sk³adaæ bêd¹,
jak co roku przedstawiciele w³adz, m³odzie¿, delegacje orga-
nizacji pozarz¹dowych i spo³eczeñstwa Jaworza. Zaprasza-
my o godzinie 8.40 pod pomnik Marsza³ka Józefa Pi³sudz-
kiego.                                                                       Red.

W MAJU JAK W RAJU
Tradycyjnie 1 � 3 maja w amfiteatrze Jaworzanie spotkaj¹
siê by podziwiaæ i oklaskiwaæ wystêpy zespo³ów artystycz-
nych z Czech, S³owacji i oczywi�cie naszych ulubieñców.
W drugim dniu O�rodek Promocji Gminy Jaworze, organiza-
tor majówki, zaprasza na RODZINNY RAJD ROWEROWY.
Start do rajdu wyznaczono na godzinê 13,00 z amfiteatru.
Zapisy od godz. 12,00. Szczegó³owy program majówki bê-
dzie og³oszony na plakatach.                                Red.

WYSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE
DALSZYCH JAWORZAÑSKICH DÓBR
KULTURY NA JAWORZAÑSKICH CMEN-
TARZACH.
Oprócz inicjowania i wspó³uczestniczenia w restauracyjnych
przedsiêwziêciach przy jaworzañskich zabytkach objêtych
prawn¹ ochron¹ Spo³eczna Rada, w programie swym na lata
2002-06, przewidywa³a tak¿e wyszukiwanie oraz rozpozna-
wanie i opisywanie dalszych dot¹d niezewidencjonowanych
dóbr kultury znajduj¹cych siê na obszarze Jaworza. W zwi¹z-
ku z tym, w drugiej po³owie 2003 r., cz³onkowie Spo³ecznej
Rady wspólnie z proboszczami z obu parafii jaworzañskich,
rozpoznali oba zabytkowe cmentarze wyznaniowe i stwier-
dzili, ¿e na cmentarzach tych znajduj¹ siê dalsze zabytkowe
obiekty cmentarne, tak¿e o znacznej warto�ci historycznej i
artystycznej, jak równie¿ groby o znamionach �miejsca pa-
miêci�, w których pochowane s¹ osoby zas³u¿one, nie tylko
dla miejscowej parafii, lecz równie¿ dla ca³ej spo³eczno�ci
jaworzañskiej. £¹cznie, na obu cmentarzach wyznaniowych
zosta³o wyselekcjonowane 19 nowych cmentarnych obiek-
tów zabytkowych i 12 dalszych grobów uznanych za gminne

miejsca pamiêci, które w ca³o�ci, za zgod¹ ich w³a�ci-
cieli oraz w porozumieniu z Urzêdem i Rad¹ Gminy Ja-
worze, zosta³y wpisane do �GMINNEJ EWIDENCJI ZA-
BYTKÓW JAWORZA.� W latach 2004 i 05, cz³onkowie
Spo³ecznej Rady wszystkie te obiekty zabytkowe i gro-
bowe miejsca pamiêci, tak¿e opisali i zdokumentowali,
analogicznie jak to zrobiono dla zabytków z hrabiowskiej
kwatery cmentarnej. £¹cznie, oprócz tabelarycznego ich
opisu, opisano je równie¿ merytorycznie z przywo³aniem
wa¿niejszych zdarzeñ z dziejów powstania i rozwoju obu
zabytkowych cmentarzy, na których siê znajduj¹. Ponad-
to, w tym samym okresie, dla wszystkich tych ww. obiek-
tów, opracowano inwentaryzacyjne karty zdjêæ, na któ-
rych za pomoc¹ kilku zdjêæ i odpowiednich opisów, nieco
obszerniej udokumentowano ich aktualny wygl¹d i stan
jako�ciowy, czêsto tak¿e po restauracji. W sumie opra-
cowano i wykonano drukiem komputerowym 57 tego typu
kart � formatu A4, które w ca³o�ci zosta³y umieszczone
w drugiej czê�ci publikacji pt. �Dzieje Jaworza Zabytka-
mi Pisane� � w punktach [3] i [5 do 7]. Karty te zosta³y
opracowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ze
wzglêdów praktycznych zosta³y one opracowane w po-
staci indywidualnych kart zdjêæ, zwykle pojedynczych for-
matów A4. S¹ one zazwyczaj nieco szerzej opisane, co
pozwala je równie¿ wykorzystywaæ przy innych okazjach,
np. w kartach ewidencyjnych miejsc pamiêci Gminy Ja-
worze, a tak¿e przy prezentowaniu tych zabytków w cza-
sie wystaw (jak w przypadku wystawy historycznej z oka-
zji XX Jaworzañskiego Wrze�nia odbytej w dniach 2 do 5
wrze�nia 2006 r. w sali Domu Stra¿aka) oraz podczas
prowadzenia ró¿nego rodzaju pogadanek i prelekcji. Przy
okazji na kartach tych, czêsto przedstawiane i udoku-
mentowane jest piêkno jaworzañskich krajobrazów, a tak-
¿e kszta³ty i artyzm zabytków i innych budowli z ca³ej
Gminy Jaworze. Jak ju¿ powy¿ej wspomnia³em, a tak¿e
w uzupe³nieniu do mojego artyku³u z poprzedniego nu-
meru (178) �Echa Jaworza� pt. �Uratowane Skarby�, ni-
niejszym podajê, ¿e dla 21 cennych zabytków cmentar-
nych z zabytkowej kwatery hrabiowskiej z katolickiego
cmentarza w Jaworzu, w latach 2005-06, cz³onkowie
Spo³ecznej Rady opracowali 41 analogicznych kart zdjêæ,
w których pokazano i opisano kszta³t oraz walory arty-
styczne i historyczne tego unikalnego cmentarzyka z gro-
bami by³ych w³a�cicieli Jaworza i cz³onków ich rodzin z
czterech znanych rodów szlacheckich. Podobnie jak po-
przednie karty s¹ one umieszczone w punkcie [4] ww.
publikacji.                                               Jan Knie¿yk

NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE



2007 ROKKWIECIEÑ ECHO JAWORZA str. 18

ZA ZIELONYM PARKANEM
W Jaworzu dzia³alno�æ gospodarcz¹ rozpoczyna firma �Dom
za zielonym parkanem�. Brzmi to ba�niowo, tak trochê jak
z krainy czarów.
Z w³a�cicielk¹ firmy Renat¹ Gocek i jej mê¿em Zbigniewem
rozmawia Wojciech Bertisch.
Proszê opowiedzieæ naszym czytelnikom co kryje siê �za
zielonym parkanem�?
Najpierw trzeba wyja�niæ, ¿e kiedy dom nie mia³ jeszcze nada-
nego numeru, a do korespondencji potrzebny by³ adres, podawa-
li�my Jaworze, ul. Groszkowa �Dom za zielonym parkanem� mówi
pan Zbigniew. Na tak podany adres korespondencja przychodzi-
³a, nawet ta z urzêdów, z gazowni, czy z banku. Parkan, a nie
p³ot, bo deski po³o¿one s¹ poziomo, by³ ju¿ zielony zanim po-
wsta³ dom. A za tym parkanem realizuje siê pomys³ ¿ony na
uroczy mini pensjonat w uroczym Jaworzu.
Pañstwo nie pochodz¹ z Jaworza? Co zadecydowa³o, ¿e w
Jaworzu realizuje pani swój plan?
Pochodzê z Bielska, m¹¿ z Chorzowa, mieszkali�my w Stra-
conce a Jaworze oczarowa³o nas tak skutecznie, ¿e w 1998 r.
�wyl¹dowali�my� w³a�nie tutaj za zielonym parkanem. Okolice
s¹ tak piêkne, ¿e dla piechurów i turystów takich jak my to wy-
marzone miejsce. Ale ¿ycie to nie jest bajka. M¹¿ pracuje w
Warszawie, ja w Krakowie, dzieci teraz chodz¹ do szkó³ te¿ w
Krakowie, wiec �dom za zielonym parkanem� opustosza³. W ubie-
g³ym roku foldery wyborcze wójta natchnê³y nas na pomys³ wy-
korzystania domu na pensjonat. Jaworze, je¿eli ma siê staæ atrak-
cj¹ turystyczna, kurortem na du¿¹ skalê, to potrzebuje zró¿nico-
wanej oferty noclegowo-pobytowej. Od luksusowych hoteli po-
przez wiêksze czy mniejsze, przytulne pensjonaty, pokoje noc-
legowe do kampingów i gospodarstw agroturystycznych. My ofe-
rujemy pobyt �za zielonym parkanem� w komfortowych, ale bar-
dzo kameralnych warunkach. Mamy ró¿ne pomys³y na uatrak-
cyjnienie pobytu go�ci w Jaworzu. Bardzo kusi ma³a stadnina
koni, psie zaprzêgi, zorganizowana turystyka i rekreacja. Pomy-
s³ów nie brakuje, brakuje kapita³u. Decyzjê o zarejestrowaniu
firmy �Dom za zielonym parkanem � pokoje go�cinne� podjêli-
�my równie¿ dlatego, ¿e   zauwa¿yli�my prê¿ne dzia³anie Urzê-
du Gminy, wokó³ przyjaznych ludzi i kalkulacja ¿e pusty dom

kosztuje, wiêc nich sam na to zapracuje. Dla nas ekonomistów
w analizie �za i przeciw� ma to wielk¹ wagê.
Czy Pañstwu mówi co� nazwa Lokalna Grupa Dzia³ania �Be-
skid �l¹ski Górom�?
Czyta³am w ostatnim Echu Jaworza. M¹¿ dopiero wróci³ z woja-
¿y i jeszcze nie zapozna³ siê z t¹ inicjatyw¹. Normalni ludzie nie
politycy staraj¹ siê zrobiæ co� dla ca³ej wspólnoty. Mo¿e to jest

szansa na fundusze dla zrealizowania  naszych koncepcji po-
szerzenia us³ug.
Redakcja Echa Jaworza umówi³a siê z zarz¹dem LGD, ¿e
bêdziemy przekazywaæ wszelkie informacje jak, gdzie i kie-
dy nale¿y sk³adaæ wnioski o wsparcie finansowe dla osób i
firm maj¹cych pomys³ na uatrakcyjnienie gminy Jaworze.
W bie¿¹cym numerze opisujemy strategiê przyjêt¹ przez LGD
�Beskid �l¹ski Górom�.
Co pañstwa zdaniem trzeba zrobiæ, ¿eby bardziej pobudziæ
Jaworzan do wykorzystania szansy jak¹ daje program roz-
woju gminy i �rodki z Unii Europejskiej skierowane na �roz-
wój obszarów wiejskich�, bez wzglêdu na to jak dziwnie
brzmi ten �obszar wiejski� w odniesieniu do Jaworza?
My generalnie jeste�my nastawieni na dzia³anie na przekór trud-
no�ciom, na przekór takim postawom: �tego siê nie da zrobic�.
Mo¿e siê nie udaæ, mo¿na przegraæ, ale nie mo¿na siê poddaæ.
Trzeba pokazywaæ przyk³ady na to, ¿e mo¿na  i trzeba wykorzy-
stywaæ szanse, organizowaæ spotkania, dyskusje, a nade wszyst-
ko mówiæ i pisaæ prawdê o tym, co przeszkadza, hamuje i ogra-
nicza inicjatywy i plany.
Czy znacie Pañstwo historiê Jaworza, czy wiecie, ¿e Jawo-
rze by³o uzdrowiskiem 20 lat przed Krynic¹?
Znamy pewnie do�æ pobie¿nie, ale ja, mówi pan Zbigniew, my�lê
o przysz³o�ci Jaworza o powrocie do dobrych czasów s³awnego
w XIX wieku kurortu. Kiedy przeczyta³em o z³o¿ach wysoko zmi-
neralizowanych solanek my�la³em ju¿  o tê¿niach, które przyci¹-
gnê³yby tutaj wielu kuracjuszy. Wierzymy, ¿e Jaworze bêdzie
per³¹ znan¹ i lubian¹ nie tylko na �l¹sku. A pro po historii i zabyt-
ków to pewnie pan nie wie, ¿e ten mostek na naszej ulicy
pochodzi z 1892 roku.
                                                             Dziêkujê za rozmowê.

ECHO DZIA£ALNO�CI GOSPODARCZEJ W JAWORZU
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                            CENY PRODUCENTÓW !!

                      Materia³: aluminium

WYMIANA GRATIS

Czynne 9.00 � 17.00 soboty 9.00 � 12.00

Jaworze  ul. Graniczna 297

Tel. 033 817 29 13

Zapraszamy do wspó³pracy
Propozycje kierowaæ na adres;
                           informacjead2007@poczta.fm

1. Obowi¹zkowemu szczepieniu podlegaj¹ wszystkie psy w
wieku ponad 3 miesi¹ce.
2. Psy powinny byæ doprowadzone do szczepienia na smy-
czy i w kagañcu.
3. Psy nie doprowadzone do szczepienia z przyczyn uza-
sadnionych, które po ustalonych terminach ukoñcz¹ 3 mie-
si¹ce ¿ycia winny byæ poddane szczepieniu w terminie uzgod-
nionym z wyznaczonym lek. weterynarii.

w sprawie obowi¹zkowego
szczepienia przeciw

                                UWAGA REKLAMODAWCY!
Og³oszenia reklamowe na dany miesi¹c s¹ przyjmowane do
drugiego wtorku poprzedniego miesi¹ca w sekretariacie Urze-
du Gminy Jaworze
Redakcja nie odpowiada za tre�æ zamieszczanych reklam.
Cena jednego segmentu og³oszeniowego o wymiarach 9,2 cm x
4 cm = 36,8 cm wynosi 33,00 z³ z podatkiem VAT, z uwzglêdnie-
niem, ¿e rozmiar czcionki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 12 punktów.
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Po dwóch startach kontrolnych na
hali w Milówce trzej nasi ³uczni-
cy: Sebastian Kruczek, Piotr
Ziemnicki i Anna Hoczek udanie
startowali w Halowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorów i Juniorów
M³odszych, rozegranych 3-4 mar-
ca w Solcu Kujawskim. Do fina-
³ów awansowa³o po 32 najlep-
szych w ka¿dej kategorii wieko-
wej. W kategorii Juniorów Seba-
stian Kruczek po eliminacjach,
w których uzyska³ rekord ¿ycio-
wy 563 pkt. na 600 mo¿liwych zdo-
by³ srebrny medal i tytu³ Halowego
Wicemistrza Polski. (Limit do kwa-
lifikacji na Halowe Mistrzostwa
�wiata Izmir 2007 wynosi³ 565 pkt.)
W kategorii Juniorów M³odszych
startowa³ Piotr Ziemnicki dla które-
go by³y to pierwsze powa¿ne za-
wody oraz Anna Hoczek � Mistrzy-
ni Polski Juniorek M³odszych z roku
2006. W rundzie indywidualnej Anna
Hoczek pokona³a swoje rywalki zdo-
bywaj¹c z³oty medal i tytu³ Halowej
Mistrzyni Polski.
W mistrzostwach tych startowa³y:
43 juniorki, 59 juniorów, 56 juniorek
m³odszych, 77 juniorów m³odszych,
a tak¿e w kategorii ³uków bloczko-
wych: 4 juniorki m³odsze, 5 junio-
rów, 12 juniorów m³odszych. Poda-

CZARNI JAWORZE
TERMINARZ ROZGRY-
WEK  O MISTRZOSTWO
KLASA B SENIORÓW
W SEZONIE 2006\2007 (WIOSNA 2007).
Wykaz zespo³ów bior¹cych udzia³ w rozgrywkach:
1.Groñ Bujaków
2.MRKS II Czechowice
3.Czarni Jaworze
TERMINARZ:
8 kolejka   29 kwiecieñ 2007 -
niedziela   16.00  Wilkowice II -  Czarni Jaworze

9 kolejka    6 maj 2007 � niedziela
16.00  Czarni Jaworze - Groñ Bujaków
10 kolejka   12 maj 2007 � sobota

16.00  Spójnia II Landek - Czarni Jaworze
11 kolejka 20 maj 2007 � niedziela 17.00 Miêdzyrzecze
- Czarni Jaworze
12 kolejka 27 maj 2007 � niedziela 17.00 Czarni Jaworze
- Zapora II Wapienia
13 kolejka 3 czerwiec 2007 � niedziela 17.00 MRKS II
Czechowice - Czarni Jaworze
14 kolejka 10 czerwiec 2007 � niedziela Czarni Jaworze

 W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

jemy równie¿ najlepsze rezultaty
z eliminacji:
Juniorki: Marsza³kowska El¿bie-
ta � 568 pkt., Juniorzy: Stanko
Bart³omiej � 577 pkt.,Juniorzy blo-
czek: Socha Kamil � 545 pkt.,
Kruczek Sebastian� 563 pkt.,
Juniorzy m³odsi: Nowak Piotr �
554 pkt., Juniorzy m³. bloczek:
Gawry� A.� 537 pkt., Juniorki
m³odsze: Kamiñska Joanna � 562
pkt.,.Juniorki m³. bloczek: Toryfter
R. � 520 pkt.
10 marca w ¯ywcu � Oczkowie
rozegrano Halowy Miêdzynarodo-
wy Puchar Beskidów dla dzieci,
m³odzików i juniorów m³odszych,
w którym startowali równie¿ za-
wodnicy ze S³owacji i Ukrainy.
W kategorii juniorek m³odszych
Anna Hoczek strzeli³a 557 pkt.
(550 pkt. by³ to limit na Halowe
Mistrzostwa �wiata Izmir 2007),
a w finale pokona³a bardzo dobrze
strzelaj¹c¹ kole¿ankê z Ukrainy
111:110 pkt. Bardzo dobrze spi-
sali siê równie¿ nasi m³odsi za-
wodnicy. W kategorii dzieci
czwarte miejsce zaj¹³ Aleksan-
der Grzymek, podobnie w kate-
gorii m³odzików czwarty by³
Wojciech Mieszczak. 
                    Stanis³aw Hoczek

POCZ¥TEK SEZONU £UCZNICZEGO 2007 UKS �DZIESI¥TKA-KOMES� JAWORZE

4.Spójnia II Landek
5.Miêdzyrzecze
6.Zapora II Wapienica
7.Wilkowice II


