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ISO TO NOWA JAKO�Æ
W ramach procesu wdra¿ania norm ISO w Urzêdzie Gminy,
zarz¹dzeniem Wójta z 20 marca 2007 r., wprowadzono pod-
stawowy dokument ISO tj. Politykê Jako�ci.

OGÓLNE WIADOMO�CI O ISO
Miêdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna - ISO (z ang.
International Organization for Standardization) to sieæ krajo-
wych organizacji normalizacyjnych.
ISO oficjalnie rozpoczê³a dzia³alno�æ 23 lutego 1947 r. W�ród
cz³onków-za³o¿ycieli jest Polski Komitet Normalizacyjny.
Najwa¿niejsze korzy�ci z wdro¿enia ISO 9001 : 2000:
·   polepszenie jako�ci pracy urzêdu;
·   usprawnienie obiegu informacji, co jest niezbêdne do szyb-
kich i trafnych decyzji;
·   jasny podzia³ kompetencji i odpowiedzialno�ci osób i dzia³ów
·   przystosowanie systemu organizacji do lepszego zarz¹-
dzania;
·   szybkie ujawnianie �róde³ powstawania b³êdów;
·   zmniejszenie liczby pope³nianych b³êdów;
·   spe³nianie wymagañ klienta i wzrost wiarygodno�ci urzêdu
·   lepszy image firmy.

POLITYKA JAKO�CI
MISJ¥ URZÊDU GMINY JAWORZE JEST SKUTECZNA,
KOMPETENTNA l SPRAWNA REALIZACJA ZADAÑ PU-
BLICZNYCH W ZAKRESIE ZASPOKAJANIA ZBIOROWYCH
POTRZEB WSPÓLNOTY SAMORZ¥DOWEJ ZGODNIE
Z OBOWI¥ZUJ¥CYMI PRZEPISAMI PRAWA ORAZ PO-
DEJMOWANIE DZIA£AÑ NA RZECZ ROZWOJU SPO£ECZ-
NO-GOSPODARCZEGO MIEJSCOWO�CI.
Polityka Jako�ci polega na starannej i profesjonalnej obs³u-
dze Klientów Urzêdu i d¹¿eniu do osi¹gniêcia przyjêtych przez
Wójta celów jako�ci z jednoczesnym kreowaniem jego wize-
runku jako instytucji przyjaznej, wiarygodnej dla mieszkañ-
ców zapewniaj¹cej racjonalne dysponowanie maj¹tkiem pu-
blicznym przy optymalnej realizacji swoich zadañ.
Dla zrealizowania Polityki Jako�ci opracowano i wdro¿ono
System Zarz¹dzania Jako�ci¹, zgodny z wymaganiami nor-
my ISO 9001:2000, który jest nadzorowany i doskonalony
przez Pe³nomocnika ds. Systemu Zarz¹dzania Jako�ci¹.

CELE JAKO�CIOWE DO OSI¥GNIÊCIA W RAMACH
SYSTEMU

Wójt ustali³ nastêpuj¹ce priorytetowe cele do realizacji w ra-
mach Systemu Zarz¹dzania Jako�ci¹ w roku 2007:

·  realizacja bud¿etu zgodnie z przyjêt¹ uchwa³¹ Rady Gmi-
ny;
·   stworzenie zespo³u wysoko wykwalifikowanych pracow-
ników, �wiadomych misji Urzêdu;
·  informatyzacja procesów realizowanych w Urzêdzie
w szczególno�ci w zakresie obiegu dokumentów i funkcjo-
nowania instytucji podpisu elektronicznego;
·   usprawnienie obs³ugi interesanta poprzez stosowanie
nowoczesnych i najlepszych rozwi¹zañ;
·   racjonalizacja systemu o�wiaty;
·  ochrona �rodowiska oraz walorów przyrodniczo-geogra-
ficznych miejscowo�ci.

�RODKI I METODY OSI¥GNIÊCIA ZA£O¯ONYCH
CELÓW

·   wdro¿ony System Zarz¹dzania Jako�ci¹, zgodny z nor-
m¹ ISO 9001:2000;
·   prowadzenie planowych szkoleñ pracowników i ocena
skuteczno�ci tych szkoleñ;
·   realizacja planów inwestycyjno - remontowych;
·   przeprowadzanie badania zadowolenia Klientów Urzêdu.

DEKLARACJA WÓJTA GMINY JAWORZE
Wójt Gminy Jaworze zobowi¹zuje siê do zapewnienia racjo-
nalnego finansowania przyjêtych w Polityce Jako�ci celów
oraz sta³ego doskonalenia dzia³añ w odniesieniu do potrzeb
i oczekiwañ Klientów Urzêdu. Ponadto deklaruje spe³nienie
wymagañ przepisów prawnych dotycz¹cych dzia³alno�ci
Urzêdu oraz wymagañ normy ISO 9001:2000 zw³aszcza w
zakresie ci¹g³ego doskonalenia skuteczno�ci Systemu Za-
rz¹dzania Jako�ci¹.

WSKA�NIKI DLA OCENY POLITYKI JAKO�CI
Ocena realizacji Polityki Jako�ci bêdzie dokonywana corocz-
nie, na przegl¹dzie systemu, przez Wójta Gminy Jaworze,
na podstawie poziomu realizacji celów jako�ciowych, wska�-
ników zadowolenia Klientów Urzêdu oraz stopnia wykonania
bud¿etu Gminy.
OD REDAKCJI:
Wdro¿enie norm ISO oznacza do³¹czenie Urzêdu Gminy
Jaworze do elitarnego grona nielicznych urzêdów, stosuj¹-
cych najnowocze�niejsze systemy zarz¹dzania jako�ci¹.
W wydaniu czerwcowym Echa Jaworza Pe³nomocnik Wójta
ds. Systemu Zarz¹dzania Jako�ci¹ Rados³aw Osta³kiewicz
przedstawi czytelnikom wymierne korzy�ci wdro¿enia sys-
temu w Urzêdzie Gminy Jaworze.

wb.

MONITORING PROGRAMU WYBORCZEGO WÓJTA
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Z PRAC RADY GMINY

Z VII SESJI RADY GMINY
W dniu 26 kwietnia br. odby³a siê VII sesja Rady Gminy.
Obrady prowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady Andrzej �liwka.
Podjêto 9 uchwa³ bêd¹cych wcze�niej tematem obrad odpo-
wiednich Komisji Rady. Komisje, które wyopiniowa³y pozy-
tywnie projekty uchwa³.

1.Rada jednog³osie przeg³osowa³a uchwa³ê o udziele-
niu Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2006. Wcze�niej
skarbnik Gminy Zofia Gruszczyk z³o¿y³a sprawozdanie
z wykonania bud¿etu gminy za rok 2006, odczyta³a opiniê
Regionalnej Izby Obrachunkowej, a radny R. Lorek jako prze-
wodnicz¹cy Komisji Bud¿etu i Finansów poinformowa³ o po-
zytywnej opini komisji a Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyj-
nej Z. Lisowski z³o¿y³ wniosek o udzielenie wójtowi absolu-
torium.
Dziêkuj¹c wójt wskaza³, ¿e udzielone absolutorium jest do-
wodem na prawid³owo opracowany i wykonany bud¿et roku
2006. Zwróci³ uwagê na stopieñ trudno�ci bud¿etu na 2007
rok, wynikaj¹cy z konieczno�ci uwzglêdnienia unijnych pla-
nów na lata 2007 - 2013. Wójt zaznaczy³, ¿e równocze�nie
bud¿et uwzglêdnia Strategiê Rozwoju Gminy, której zreali-
zowanie zmieni oblicze Jaworza.

2.Jednog³o�nie przeg³osowano zmiany w bud¿ecie na
2007 r. Zmiany wynikaj¹  g³ównie z pozytywnego rozpatrze-
nia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej wniosku o po¿yczkê na realizacje progra-
mu �Ograniczanie niskiej emisji dla Gminy Jaworze� i otrzy-
mania �rodków na modernizacjê amfiteatru z Programu Ini-
cjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA CZECHY- POLSKA.

3.Rada jednog³o�nie przeg³osowa³a uchwa³ê o zaci¹-
gniêciu d³ugoterminowej po¿yczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej na finanso-
wanie zadania pn. �Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy
Jaworze�

4.W zwi¹zku z uzyskan¹ nadwy¿k¹ planowanych wp³y-
wów z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ i podawanie napojów
alkoholowych, wprowadzono zmiany w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii na rok 2007.
Uchwa³ê o dokonaniu zmian przeg³osowano jednog³o�nie.

5.Jednog³o�nie przeg³osowano uchwa³ê o ustaleniu naj-
ni¿szego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 700 z³ dla
pracowników Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

6.Utworzenie z dniem 1 sierpnia 2007 r. Gminnego
Zespo³u O�wiaty ds. obs³ugi ekonomiczno � administracyj-
nej szkó³ i przedszkoli, wynika z obowi¹zuj¹cych przepisów.
W³a�ciw¹ uchwa³ê przyjêto jednog³o�nie. W dyskusji nad

uchwa³¹ R. Lorek zg³osi³ w¹tpliwo�ci, co do ilo�ci osób, któ-
re maj¹ tam byæ zatrudnione.

7.Zmieniono uchwa³ê o sprzeda¿y �Dolnego Folwar-
ku� aktualizuj¹c warto�æ rynkow¹ nieruchomo�ci zgodnie
z nowym operatem szacunkowym z dnia 14.02.2007 r. na
kwotê 806 205,00 z³. Na wniosek R. Lorka dodano paragraf,
który wprowadza ograniczenie przy sprzeda¿y za cenê nie
ni¿sz¹ ni¿ okre�lon¹ w operacie. Jan Stekla podtrzyma³ swój
wcze�niejszy sprzeciw dotycz¹cy sprzedania nieruchomo-
�ci. Tak wiêc uchwa³ê przyjêto przy jednym g³osie przeciw.

8.Kolejne dwie uchwa³y przyjête jednog³o�nie dotyczy-
³y utworzenia Zwi¹zku Miêdzygminnego Powiatu Bielskiego
/ZMPB/ i przyjêcia Statutu ZMPB, wed³ug którego zadania-
mi Zwi¹zku s¹:

a/ dzia³ania na rzecz rozwoju lokalnego w ramach pro-
gramów wspó³finansowania  z  funduszy Unii Europejskiej
i innych funduszy pomocowych

b/ wspólne zaspokojenie zbiorowych potrzeb miesz-
kañców gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Na sesji Wójt z³o¿y³ informacje o wydanych zarz¹dzeniach
i dzia³aniach podjêtych w okresie miêdzysesyjnym.
J. Stekla poprosi³ o informacjê z przegl¹du dróg powiato-
wych i o plany w tym zakresie.
Wójt przekaza³ informacje o polityce Starostwa Powiatowe-
go, która zmierza w kierunku przekazania dróg powiatowych
przez gminy. Póki co Urz¹d stara siê egzekwowaæ od Po-
wiatu wysok¹ jako�æ remontów oraz wykonanie dywanika
asfaltowego na koszt gminy w Centrum Jaworza.
Radny Jerzy Ryrych prosi³ o informacjê w sprawie nawierzchni
na ulicach S³onecznej i Turystycznej.
Uzyska³ informacje, ¿e remont ul. S³onecznej bêdzie wyko-
nany, a na ul. Turystycznej Wójt kategorycznie ¿¹da od wy-
konawcy przed po³o¿eniem asfaltu, badania zagêszczenia
gruntów po zasypaniu wykopów.
Jan Stekla zapyta³ równie¿ o dalsze plany zwi¹zane ze sta-
wem w parku. Wójt poinformowa³, ¿e staw jest wyczyszczo-
ny i planuje siê, ¿e bêdzie bardzo atrakcyjnym miejscem
w Jaworzu. Planowane jest zrobienie na nim wysepki z ka-
wiarenk¹ i sprawienie by staw by³ �¿ywy�.
J. Stekla przypomnia³ równie¿ o �spotkaniu seniorów�
1 czerwca i zaanga¿owaniu siê radnych w dostarczenie do
domów zaproszeñ na tê uroczysto�æ.
Radny Z. Putek poinformowa³ o udziale dru¿yny Rady Gminy
w turnieju siatkówki zorganizowanym przez Stowarzyszenie
OLZA i zachêca³ radnych do wziêcia udzia³u w �majówce�.
Radna Eleonora Golonka zwróci³a uwagê na obawy mieszkañców,

str. 3, 4

cd. na str. 4
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URZ¥D GMINY BEZ TAJEMNIC

 ¿e pomimo pisma Urzêdu Gminy do wykonawcy, nie bêdzie zro-
bione utwardzenie nawierzchni na ul. Turystycznej. Zapyta³a rów-
nie¿ czy s¹ zlecone mapy Jaworza w tym Jaworza Górnego.
Wójt wyja�ni³, ¿e na wykonanie nowych map w tym roku nie ma
pieniêdzy.
Poinformowa³ równie¿, ze na remont ul Turystycznej

zlecono wykonanie projektu, którego koszt wynosi 0,8 ml. z³. J.
Stekla zwróci³ uwagê, ¿e staw po zarybieniu musi byæ zabezpie-
czony przed zrzutem �cieków z BZLR-u.
Wyja�niono, ¿e urzêdowy nakaz pod³¹czenia siê do kanalizacji
jest ju¿ opracowany i niebawem zostanie przekazany do dyrekcji
BZLR.
Po wyczerpaniu porz¹dku sesji przewodnicz¹cy og³osi³ zakoñ-
czenie obrad.                                                                        wb.

Z PRAC RADY GMINY  cd. ze str 3

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI I
REMONTÓW W GMINIE JAWORZE NA
DZIEÑ 30.04.2007R

1.  Remonty cz¹stkowe nawierzchni dróg:- ³atanie dziur,
miejscowa poprawa nawierzchni:
Realizuje firma �BUDOL¥D� z Cieszyna. Aktualnie w trakcie
realizacji � termin zakoñczenia 31.05.2007r.

2. Nawierzchnie dróg gminnych:
- ul. Podgórska -  255  mb  - wykonano
- ul. Wrzosowa -  362  mb
- ul. Modrzewiowa -  194  mb
Ulice Wrzosowa i Modrzewiowa zostan¹ wykonane po za-
koñczeniu prac zwi¹zanych z budow¹ wodoci¹gów w tym
rejonie i nie pó�niej ni¿ do 20.06.2007r.

3.  Modernizacje dróg
Ul. Kalwaria � przebudowano odwodnienie dolnego odcinka
drogi na odcinku ok. 150 m od ul. Wapienickiej poprzez zaru-
rowanie rowu i poszerzenie pobocza drogi.
Ul. Liliowa   -  w trakcie realizacji jest budowa ok. 80 mb
kanalizacji deszczowej w dolnym odcinku drogi.
Ul. Turystyczna  - w m-cu maju wprowadzone zostanie nowe
oznakowanie organizacji ruchu maj¹ce na celu zapewnienie
bezpieczeñstwa dla u¿ytkowników drogi.

4.  Chodniki
W trakcie realizacji jest budowa chodnika dla pieszych przy
ul. Bielskiej w rejonie skrzy¿owania z ul. Zdrojow¹, przewi-
dziana na odcinku ok. 80 mb.
W opracowaniu jest tak¿e aktualizacja dokumentacji tech-
nicznej chodnika na pozosta³ym do realizacji odcinku przy
ul. Bielskiej do ul. Zagajnikowej z k³adk¹ dla pieszych na
potoku Wysoki. Realizacja tego odcinka przewidziana jest
równie¿ w roku bie¿¹cym, co pozwoli³o by zakoñczyæ budo-
wê chodnika przy ul. Bielskiej.

5.  Jaworze - Europie, Europa - Jaworzu - Turystyka
2006. Modernizacja widowni Amfiteatru
Wykonano remont p³yty sceny � zlikwidowano pod³ogê
z desek i zast¹piono posadzk¹ z wysokiej jako�ci betonu,
na której u³o¿ona bêdzie pow³oka z tworzyw sztucznych. Ak-
tualnie og³oszony zosta³ przetarg na przebudowê widowni am-

fiteatru, który obejmuje wykonanie nowej
posadzki z kostki brukowej i wymianê ³a-
wek. Na ten cel Gmina uzyska³a dofinan-

sowanie w wysoko�ci 250 tys. z³ z Programu Inicjatywy Wspól-
notowej INTEREG  IIIA CZECHY-POLSKA.

6.  Staw w parku za amfiteatrem
Wykonano odbudowê niecki stawowej i skarp, co stanowi kon-
tynuacjê prac renowacyjnych rozpoczêtych przebudow¹ ujê-
cia wody i mnicha w roku ubieg³ym. Po dokoñczeniu prac po-
rz¹dkowych i za³o¿eniu trawników staw zostanie nape³niony
wod¹.

7. Parki, zieleñ.
Rozpoczêto I etap prac maj¹cych na celu rewaloryzacjê ziele-
ni po³udniowo-zachodniej czê�ci zespo³u pa³acowo-parkowe-
go w Jaworzu, które obejmuj¹: renowacjê trawników, nowe na-
sadzenia drzew i krzewów parkowych li�ciastych i iglastych
oraz ¿ywop³otowych, ciêcia odm³adzaj¹ce krzewów. Ponadto
zostan¹ wykonane rabaty bylinowe i posadzony ró¿anecz-
nik. Na ten cel gmina uzyska³a dofinansowanie w wys.
70% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach.

8. Turystyka
W celu podniesienia �wiadomo�ci ekologicznej, popularyzacji
cennych przyrodniczo i kulturowo obiektów na terenie gminy
Jaworze przyst¹piono do realizacji  III �cie¿ki dydaktycznej
�Dolina Pelchrimki� oraz wykonania przystanku informacyjno-dy-
daktycznego Jaworze Na³ê¿e.  Zadania te uzyska³y dofinan-
sowanie równie¿ �z WFO�iGW w 60%. Zakoñczono tak¿e budo-
wê drugiego sza³asu drewnianego przeznaczonego do wypo-
czynku dla turystów w Jaworzu Na³ê¿u za kaplic¹, po wykona-
nym w roku ubieg³ym podobnego obiektu pod Le�niczówk¹
p r z y  u l .  T u r y s t y c z n e j .

8.  Hala sportowa
Rozpoczêto przygotowania do realizacji wielofunkcyjnej hali spor-
towej przy Gimnazjum w Jaworzu. Aktualnie zosta³ og³oszony
przetarg na wykonanie w roku bie¿¹cym fundamentów hali.

£ucja Habdas
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UNIA EUROPEJSKA DLA JAWORZA

PODSTAWOWE INFORMACJE O EURORE-
GIONIE �L¥SK CIESZYÑSKI

Euroregion �l¹sk Cieszyñski oficjalnie powsta³ 22
kwietnia 1998 roku z chwil¹ podpisania umowy
pomiêdzy �Regionálním sdru�ením pro èesko-
polskou spolupráci Tì�ínského Slezska, repre-
zentuj¹cego stronê czesk¹ a Stowarzyszeniem
Rozwoju i Wspó³pracy Regionalnej �Olza� repre-

zentuj¹cego stronê polsk¹.
Euroregion ze strony polskiej tworz¹: Stowarzyszenie Rozwoju
i Wspó³pracy Regionalnej �Olza� w sk³ad, którego wchodz¹ nastê-
puj¹ce gminy :Brenna, Chybie, Cieszyn, Dêbowiec, Godów, Gole-
szów, Ha¿lach, Istebna, Jasienica, Jastrzêbie Zdrój, Jaworze,
Skoczów, Strumieñ, Ustroñ, Wis³a, Zebrzydowice.
Po³o¿enie geograficzne.
Euroregion le¿y na obszarze przygranicznym po³udniowej Polski
oraz pó³nocno-wschodnich Czech, w bliskim s¹siedztwie S³owa-
cji. Rozci¹ga siê na obszarze ok. 1400 km2, który zamieszkuje
630 tys. mieszkañców (z czego 360 tys. przypada na czê�æ cze-
sk¹ a 270 tys. na polsk¹). Naturaln¹ o� tych terenów tworzy rzeka
Olza, nad któr¹ le¿¹ miasta Cieszyn i Èeský Tì�ín, niew¹tpliwie
stanowi¹ce serce regionu. Obszar Euroregionu ci¹gnie siê od Ja-
strzêbia Zdroju po Istebn¹ i od Bohumina po Hrèavu. Na jego tery-
torium znajduje siê najwiêksze przej�cie graniczne pomiêdzy Pol-
sk¹ i Republik¹ Czesk¹, Cieszyn-Boguszowice � Chotìbuz w ra-
mach gêstej sieci przej�æ granicznych ró¿nych kategorii (6 drogo-
wych, 3 kolejowe, 3 turystyczne i 8 ma³ego ruchu granicznego).
Znajduj¹ siê tutaj wa¿ne o�rodki przemys³owe. Niemniej jednak
najwiêkszym atutem Euroregionu jest jego atrakcyjno�æ turystyczna,
a wiêc znane miejscowo�ci turystyczne, bogata sieæ szlaków tu-
rystycznych i rowerowych oraz wspania³e zabytki. Granice  euro-
regionu �l¹sk Cieszyñski nie pokrywaj¹ siê dok³adnie z historycz-
nymi granicami Ksiêstwa Cieszyñskiego. Warte odnotowania s¹
najwiêksze ciekawostki tego obszaru. Oto kilka  z nich, które po-
dajemy za informacjami ze strony www.euroregion.olza.pl
Najwiêksza gmina: Jastrzêbie Zdrój � 101 850 (PL) / Havíøov �
89 000 (CZ);
Najwy¿ej po³o¿ona gmina: Istebna (PL)/ Hrèava (CZ); Najwy¿szy
szczyt: Barania Góra -1220 m n. m. (PL) / Velká Èantoryje � 995
m n. m. (CZ);
Najd³u¿sza rzeka: Wis³a (PL) / Ol�e (CZ);
Najwiêkszy zbiornik wodny: Jezioro Gocza³kowickie-3200 ha
(PL) / Tìrlicko-266 ha (CZ);
Najstarsze znalezisko archeologiczne: Grodzisko w Miêdzy�wie-
ciu (PL) � z po³. I tysi¹clecia p.n.e./ Chotìbuz - Hradisko Podobora
(CZ) � z przed 3000 tys. lat p.n.e.
Najstarsza miejscowo�æ: Cieszyn (PL) / Tì�ín (CZ) � pierwsza

pisemna wzmianka pochodzi z 1155r. Najciekawszy zabytek ar-
chitektury: Rotunda p.w. �w. Miko³aja z XI w. (PL) / Zámek
Fry�tát (CZ)
W kolejnym numerze Echa postaramy siê przekazaæ informacje
dotycz¹ce korzy�ci jakie odnosz¹ gminy z  faktu cz³onkostwa w
Euroregionie.                                                                          pf.

LEPIEJ W UNII NI¯ W SOCJALIZMIE
Jan Bathelt jest w�ród ponad sze�ciu tysiêcy mieszkañców Ja-
worza  jednym z kilkunastu rolników posiadaj¹cych i prowadz¹-
cych gospodarstwo rolne. Zapyta³em siê, jak on jako rolnik ocenia
wej�cie Polski do Unii Europejskiej. Zastrzeg³, ¿e jego opinia jest
subiektywna. Obaj uznali�my, ¿e mo¿na j¹ potraktowaæ pó³ ¿ar-
tem pó³ serio. Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e ka¿dy by chcia³  mieæ
ciastko i zje�æ ciastko. To znaczy, ¿e ma dop³aty bezpo�rednie do
hektara, ale nie mo¿e ich skonsumowaæ dowolnie. Musi inwesto-
waæ i utrzymywaæ gospodarstwo w takim stanie, by odpowiada³o
bardzo ostrym warunkom ochrony �rodowiska, higieny i nawet
estetyki. Ka¿da sztuka byd³a nie tylko jest czysta, ale przyozdo-
biona kolczykami, wcale nie tanimi. Problemem jest zmiana men-
talno�ci rolnika, któr¹ wymuszaj¹ przepisy unijne. Wszystko jest
pod kontrol¹, rejestrowane, ewidencjonowane, sprawdzane, nie mó-
wi¹c o ograniczeniach w produkcji. Jak zrozumieæ, ¿e rolnik nie
mo¿e produkowaæ mleka ile chce, tylko tyle ile wynosi tzw. kwota
mleczna, ¿e opryskiwacze podlegaj¹ obowi¹zkowo badaniom tech-
nicznym niczym samochód, a rolnik musi co 5 lat przej�æ prze-
szkolenie? A dlaczego nie mo¿na na w³asne potrzeby zabiæ u sie-
bie cielaka, a �winkê, owcê czy drób, mo¿na? Ubojnie s¹ odleg³e,
bo te, które by³y w pobli¿u nie spe³ni³y warunków i zosta³y za-
mkniête. Faktem jest, ¿e ubojnie teraz wygl¹daj¹ jak laboratoria,
¿e obora wykafelkowana niczym ³azienka, a zagro¿enie wyst¹pie-
nia choroby �w�ciek³ych krów� niemal¿e zlikwidowano, ale to wszyst-
ko kosztuje i wymaga ciê¿kiej pracy. Trzeba bardzo lubiæ to co siê
robi, ¿eby pozostaæ rolnikiem. Tym bardziej w takich miejscowo-
�ciach jak Jaworze, które rolników ma chyba nie wiêcej ni¿ bezro-
botnych i zmierza ku kurortowi. Ju¿, inaczej pachn¹ce pola na
wiosnê dra¿ni¹ powonienia, obej�cia gospodarcze coraz bardziej
upodabniaj¹ siê do hacjend jak z filmu i niebawem bêd¹ chyba
robi³y za skanseny.
Najbardziej jednak boli, ¿e nie mo¿na dokupiæ ziemi. Maj¹c w³a-
snych kilka hektarów i dzier¿awi¹c ponad 40, przysz³o�æ jest nie-
pewna. Ziemiê z przetargu kupuj¹ bogaci z my�l¹ o biznesie, a nie
o uprawianiu jej. Ceny dyktuje rynek i rolnik po prostu nie ma przy
takiej konkurencji ¿adnych szans. Póki co, te 17 krów, kilka ja³ó-
wek, 100 tys litrów doskona³ego mleka /w roku/, zbo¿a ile ziemia
wyda, plus dziêki Unii trochê pieniêdzy z dop³at wystarcza, by
powiedzieæ, ¿e lepiej jest w Unii ni¿ w socjalizmie.                           wb.
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NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯

Dyrektor Gimnazjum  mgr Janina Holeksa
Ps.
Opiekunka grupy holenderskiej przes³a³a nastêpuj¹ce podziê-
kowania:
We had a wonderful trip, thank you for everything. The flight
was allright, All the students and their parents thanked us
and I think you did a wonderful job, our students have made
friends, some of the polish parents had tears in their eyes
when we left. All the students loved it without any exception.
The projectwork, the trips, the archery, everything in
fact!!�This was definately a good start! Thanks again and
love from holland!!                                  Caroline and Ben

XI WARSZTATY EKOLOGICZNE
W dniach 20 � 21 kwietnia 2007 roku zorganizowane zosta³y
XI Warsztaty Ekologiczne w Sobieszowicach (Republika
Czeska). Udzia³ w nich wziêli cz³onkowie Miêdzynarodowe-
go Szkolnego Ko³a Ligi Morskiej i Rzecznej oraz cz³onkowie
M³odzie¿owego Klubu Mi³o�ników Jaworza z Gimnazjum Nr
1 z Jaworza; cz³onkowie Szkolnego Ko³a Ligi Morskiej z IV

Z ¿ycia Gimnazjum

� GO�Æ W DOMU� CZYLI WIZYTA ZAGRA-
NICZNYCH GO�CI W JAWORZAÑSKIM
GIMNAZJUM
W dniach od 10 kwietnia do 15 kwietnia 2007 r. go�cili�my w
naszej szkole 26 uczniów i 5 nauczycieli ze szkó³ z Irlandii i
z Holandii. Wspó³praca zosta³a nawi¹zana  w ramach progra-
mu Socrates Comenius finansowanego przez Uniê Europej-
sk¹. Pobyt go�ci wype³nia³y g³ównie spotkania robocze
z nasz¹ m³odzie¿¹. Opracowali�my sposoby realizacji za-
dañ wynikaj¹cych z projektu. Omówili�my równie¿ za³o¿e-
nia do nastêpnego projektu, który bêdzie kontynuacj¹ obec-
nie realizowanego. Po jego zaakceptowaniu przez Agencjê
Narodow¹, nasza m³odzie¿ pojedzie do Holandii oraz do Ir-
landii. Projekt zawiera kilka w¹tków: zbieranie informacji na

temat ro�lin wystêpuj¹cych w bezpo�rednim s¹siedztwie
szko³y; opracowanie tematów obejmuj¹cych legendy i mity,
zastosowanie ro�lin oraz ich przeróbka, a tak¿e obserwowa-
nie ich wegetacji. Oczywi�cie te¿ pokazali�my go�ciom na-
sze artystyczne mo¿liwo�ci. Uczniowie wyst¹pili z progra-
mem artystycznym zawieraj¹cym, inscenizacjê mimiczn¹
legendy �Kwiat paproci� oraz wystêpem zespo³u wokalnego
z piosenkami �Kwiat paproci� i �Stokrotka�. Wystêp przygo-
towany przez nauczycieli i m³odzie¿ spotka³ siê z ¿ywio³o-
wymi brawami i aplauzem go�ci. M³odzie¿, która przyby³a
do nas pochodzi ze szko³y w Hoorn (pó³nocna Holandia) oraz
ze szko³y w Lisdoonvarnie (w pó³nocnej czê�ci Irlandii). By³a
zachwycona go�cinno�ci¹ rodzin, u których mieszkali z na-
szymi uczniami. Dlatego te¿ podkre�lali, ¿e by³a to wycieczka
ich ¿ycia. Serdecznie dziêkowali za go�cinno�æ rodzinom:
Oczko B., Russek E., Kanik B., Kubala-Kuzia K., Panna B.,
Wieczorek H., Rusztyn W., M³oczkowska M., Kobiela T., Piêtka
T., Pilorz E., Pier�ciecka M., Sygut B., Rusin B., Rawicka B.,

Mieszczak A., Pochwa³a Z.
Opiekunom i m³odzie¿y bardzo podoba³o siê Jaworze i szcze-
rze mówili, ze to przepiêkna miejscowo�æ o wielkich walo-
rach turystycznych. �U Stekli� uraczono ich regionalnym da-
niem, a zespó³ �Starzy Przyjaciele� by³ jak zwykle gor¹co
oklaskiwany.  Z tarasu domu �za zielonym parkanem� podzi-
wiali piêknie st¹d wygl¹daj¹cy krajobraz Beskidów. ¯egna-
j¹c siê zapewniali, ¿e przysz³y urlop spêdz¹ w Polsce. Urze-
k³a ich przyroda i ludzie, którzy przyjmuj¹ go�ci w swoich
domach z wiar¹ i przekonaniem, ze �Go�æ w dom, Bóg w
dom�.

str. 6, 7, 8
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L.O. z Bielska � Bia³ej oraz uczniowie z Gimnazjum ze Stru-
mienia.
W ramach programu uczestnicy zwiedzili Muzeum ¯aby
mieszcz¹ce siê przy Gimnazjum w Strumieniu oraz wys³u-
chali wyk³adu z zakresu herpetologii poprowadzonego przez
pracownika naukowego Instytutu Biologii Akademii Pedago-
gicznej z Krakowa dr Marka Guzika. Po dotarciu do Sobie-
szowic uczestnicy Warsztatów posilili siê pysznym obiadem,
a nastêpnie uczestniczyli w zajêciach terenowych z zakresu
sozologii (ochrona �rodowiska). Przed kolacj¹ zorganizowa-
ne zosta³y zawody sportowo � wodniackie z uwzglêdnieniem
tematyki marynistycznej, w sk³ad których wchodzi³y: zespo-
³owe przeci¹ganie liny oraz doskonalenie umiejêtno�ci wi¹-
zania wêz³ów. Uczniowie skorzystali równie¿ z bazy rekre-
acyjnej o�rodka p. Jiri Juhasza (polecamy gor¹co www.ju-
hasz.cz) rozgrywaj¹c mecz pla¿owej pi³ki siatkowej. Poza
tym udostêpniony by³ kort tenisowy, bowling, oraz bilard.
Nastêpnego dnia po �niadaniu mia³a miejsce wycieczka do
urokliwego Stramberka, gdzie po zwiedzeniu Truby oraz miej-
skiego ryneczku prawie wszyscy uczestnicy Warsztatów
zakupili s³ynne Stramberskie Uszy w ramach drobnych upo-
minków dla najbli¿szych. Odby³ siê równie¿ krótki spacerek
do jaskini, w której, jak nas poinformowano, odkryte zosta³y
szcz¹tki neandertalczyka.
XI Warsztaty Ekologiczne zakoñczy³y siê 21 kwietnia przed
godz. 16.00.
Ps.
Sk³adamy gor¹ce podziêkowania dr Markowi Guzikowi za
przeprowadzenie wyk³adów oraz zajêæ terenowych dla na-
szej m³odzie¿y oraz Gminie Jaworze, Towarzystwu Mi³o�ni-
ków Jaworza, Radzie Rodziców przy Gimnazjum Nr 1 w Ja-
worzu oraz sponsorom za wsparcie finansowe.
                    Organizatorzy XI Warsztatów Ekologicznych

Iwona Kominek
Grzegorz Olejnik

Z ¿ycia Szko³y Podstawowej nr 1

�HIPOPOTAM, HIPOB£OTAM, HIPOPSO-
TAM!�
Tegoroczny Konkurs Recytatorski postawi³ sobie za cel
masowy masa¿ miê�ni twarzy oraz przepon brzusznych. Dla-
tego te¿ przyj¹³ hipokratejski w duchu tytu³ ��miech to zdro-
wie!�. Pozytywne zmiany w organizmie mia³y nastêpowaæ
w trakcie wys³uchiwania ¿artobliwych wierszy polskich po-
etów - Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Ludwika Jerzego
Kerna, Wandy Chotomskiej, Ma³gorzaty Strza³kowskiej. Do
zmagañ o laur najlepszego recytatora-gelatologa stanê³o 47

uczniów. Ocenia³o ich trzyosobowe konsylium specjalistów -
pani Marzena Grygierczyk, pani Ma³gorzata Cholewik oraz
pan Tomasz Zdunek. Odpowiedni¹ oprawê plastyczn¹ za-
pewni³a doktor nauk plastycznych Joanna Czader, dziêki któ-
rej u�miecha³y siê do wszystkich ze sceny olbrzymie papie-
rowe usta. Po wys³uchaniu recytatorów jury postanowi³o przy-
znaæ I nagrodê Annie Skuzie z klasy 5a za brawurow¹ inter-
pretacjê �Hipopotama� Wandy Chotomskiej. Drugie miejsce
zajê³a Monika Kopeæ z klasy 5c, przekonuj¹co oszukuj¹c
s³uchaczy �K³amczuch¹� Jana Brzechwy. Trzeci¹ nagrodê
otrzyma³a Magdalena Gañczarczyk, która zachêca³a z Ja-
nem Brzechw¹ (�Król i b³azen�) do wycierania nóg. Dodatko-
wo wyró¿niono piêciu weso³ych deklamatorów - Paw³a Balo-
na z klasy 5b, Patrycjê Pannê i Nataliê Stanis³awsk¹ z klasy
6c, Karolinê Zhu z klasy 4b oraz Kingê Kubalê z klasy 5a.
WIOSENNA �D¥BROWSKA�
Szko³a Podstawowa nr 1 przywita³a zielon¹ porê roku jak
zawsze tañcem i piosenk¹. Wystêpy rozpoczê³y maluchy
z klas I-III przebrane za zwierz¹tka, strachy i p³omyczki. Na
scenie pojawili siê te¿ cz³onkowie kapeli �Spring Band�, leni-
we lenie i pi¿amkowe nie-�piochy. Odgadywano zagadki
o wio�nie, by³ mleczny poczêstunek i wspólne przywo³ywa-
nie wiosny:
�Bo zima, bo zima
ka¿demu obrzyd³a,
niech s³oñce da jej pstryczka w nos!
Niech wiosnê, niech wiosnê
Przynios¹ na skrzyd³ach:
Bociek, jaskó³ka, szpak i kos.�
Natomiast klasy IV-VI tradycyjnie rywalizowa³y ju¿ o nagrody
w Konkursie Piosenki Wiosennej. Wystêpy ocenia³a komisja
pañ w sk³adzie: Dorota Krzykowska, Joanna Czader, Renata
¯yme³ka, Agnieszka Turchan, Karolina Salewska. Niezale¿-
nym obserwatorem by³a pani dyrektor Maria Strzelczyk oraz
pani wicedyrektor Helena Stanis³awska. Ca³¹ imprezê prowa-
dzi³a niezast¹piona Monika Foks, a nad stron¹ muzyczn¹
czuwa³a Teresa Adamus. Regulamin konkursu przewidywa³
jawne przyznawanie punktów za zapowied�, �piew, elementy
dodatkowe (choreografiê, kostiumy, rekwizyty) oraz ogólne
wra¿enie artystyczne. Klasy zaprezentowa³y ró¿norodny re-
pertuar muzyczny - od zabawnych �Energia nas rozpiera jak
Schwarzeneggera� po protest songi w rodzaju �Mam ju¿ do�æ
tych k³amstw�. Wzrok przykuwa³y natomiast pomys³owe ko-
stiumy (Superniania, klub kibica, straszyd³a, Smerfy) i rekwi-
zyty (wiolonczela, etezeta, drogowskaz na £opole). Po obej-
rzeniu wszystkich wystêpów jury postanowi³o przyznaæ I na-
grodê klasie 6c. Drugie miejsce zajê³a klasa 4c, a trzecie- 5a.
Wyró¿nienia otrzyma³y klasy: 4a, 4b i 5c. Nagrodzono ponad-
to Miko³aja Jurczyka z klasy 5d za szczególne wra¿enia arty-
styczne.                                     polonista Tomasz Zdunek
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rakterystyczne dla stanów neurotycznych, redukuj¹c lêk w
sposób spo³ecznie konstruktywny. Sukcesy, szczególnie te
indywidualne, podnosz¹ nisk¹ zwykle samoocenê wychowan-
ków, pozycjê w grupie, jak równie¿ wiarê we w³asne si³y, reali-
zacjê bardziej z³o¿onych i oddalonych w czasie celów. Osi¹-
gane przez wychowanka sukcesy indywidualne, staj¹ siê suk-
cesami grupy wychowawczej, o�rodka i lokalnego �rodowi-
ska. Ch³opcy systematycznie uczestnicz¹ we wszystkich im-
prezach sportowych w gminie, odnosz¹c sukcesy w pi³ce no¿-
nej (nasi wychowankowie reprezentuj¹ barwy KS �Czarni� Ja-
worze), tenisie sto³owym, pi³ce siatkowej i biegach. Nie naj-
wa¿niejsze jest tu miejsce w tabeli, lecz aktywny udzia³ ch³op-
ców w �rodowisku, ich integracja, mo¿liwo�æ sprawdzenia siê
i porównania z rówie�nikami spoza o�rodka.
Dnia 25 lutego 2007 roku reprezentacja O�rodka wziê³a udzia³
w Mistrzostwach �l¹ska M³odzie¿owych O�rodków Wycho-
wawczych w tenisie sto³owym. Zawody odby³y siê w Krup-
skim M³ynie. Uczestniczy³y w nich reprezentacje MOW z

Mszany Dolnej, Krupskiego M³yna, Ku�ni Raciborskiej, Kra-
kowa i Wielkich Dróg. Zespó³ nasz zaj¹³ I miejsce i zakwali-
fikowa³ siê do Mistrzostw Polski we W³oc³awku. Podkre�liæ
nale¿y, i¿ reprezentacja z Jaworza by³ debiutantem na tych
mistrzostwach. 22 marca stanêli�my do walki o tytu³ mi-
strzowski w XXII Mistrzostwach Polski MOW w tenisie sto-
³owym. Zawody trwa³y dwa dni; w pierwszym dniu rozegrano
turniej grupowy, w drugim - rozgrywki indywidualne. Konku-
rencja by³a silna. Uczestnicz¹ce w fina³ach dru¿yny z De-
brzna, Babimostu, Nysy, Herbów, Pu³aw i W³oc³awka od lat
rywalizuj¹ miêdzy sob¹ o miano mistrza. Nam nie posz³o
najgorzej. Ostatecznie zdobyli�my VI miejsce w klasyfikacji
dru¿ynowej (w rozgrywkach wziê³y udzia³ 42 o�rodki z ca³ej
Polski). W klasyfikacji indywidualnej turnieju Damian Janec-
ki zdoby³ 7 miejsce, Karol Czerniak � 16, £ukasz Mirga � 32.
�Najwa¿niejsze, ¿e po 20 latach weszli�my w³a�nie do tych
Mistrzostw i jeste�my z tego dumni� � to podsumowanie
wielomiesiêcznych zmagañ turniejowych przez nasz¹ repre-
zentacjê. Zawodników do mistrzostw przygotowywali: Rafa³
Stronczyñski i Ireneusz Brudny � wychowawcy O�rodka.
Ch³opcy z O�rodka uczestniczyli równie¿ w Mistrzostwach
�l¹ska w pi³ce no¿nej halowej, które odby³y siê w Krakowie.
Nasz zespó³ zaj¹³ III miejsce. We�miemy tak¿e udzia³ w
Mistrzostwach �l¹ska w pi³ce no¿nej na trawie oraz biegach
prze³ajowych.
Dziêkujemy Dyrektorowi MOW w Jaworzu Jaros³awowi
Bonczkowi za udostêpnienie �rodków, które umo¿liwi³y nam
przygotowanie i reprezentowanie placówki oraz Gminy Ja-
worze w tych zawodach sportowych.

Opracowanie Redakcyjne na podstawie tekstu:
Rafa³ Stronczyñski, Damian Janecki

Z ¿ycia MOW

�Ka¿dy ma prawo do szczê�cia
i swego miejsca w spo³eczeñ-
stwie� M. Grzegorzewska
M³odzie¿owy O�rodek Wycho-
wawczy w Jaworzu jest placów-
k¹ resocjalizacyjn¹, przezna-
czon¹ dla ch³opców w wieku od
13 do 17 roku ¿ycia. Zajêcia
sportowe maj¹ znaczne walory
terapeutyczne, poniewa¿ roz³a-
dowuj¹ napiêcie cha-

A oto jak wspomina tamten dzieñ jedna z uczestniczek - Ela
Dutka z klasy 6c:
�26 marca w naszej szkole odby³ siê Konkurs Piosenki Wio-
sennej. Przygotowania do tego dnia trwa³y ju¿ od kilku tygo-
dni. Wspólnie z wychowawc¹ wybrali�my piosenkê pt .�Prze-
�liczna wiolonczelistka� oraz postanowili�my wykonaæ prze-
bój �Dwudziestolatki� w wersji odpowiedniej do naszego wie-
ku - �Trzynastolatki�. Æwiczyli�my bardzo ciê¿ko. Si³y doda-
wa³o nam nasze wspólne marzenie o zdobyciu dobrego miej-
sca w tym konkursie. Dzielnie wspiera³ nas wychowawca
pan Tomasz Zdunek. Ka¿dy detal wystêpu: rekwizyty, stro-
je, zapowiedzi zosta³y szczegó³owo omówione i wybrane
spo�ród wielu propozycji. W koñcu, po wielu próbach nad-
szed³ wyczekiwany dzieñ konkursu. Nie zabrak³o chwil stra-
chu, kiedy np. odtwórcy g³ównych ról przybyli do szko³y w
ostatnim momencie. Przed wyj�ciem na scenê byli�my bar-
dzo zdenerwowani, bali�my siê, czy wszystko bêdzie tak,
jak zaplanowali�my. Chwili, w której pani Monika Foks zapo-

wiedzia³a nasz wystêp nie zapomni nikt z naszej klasy. Pe³ni
obaw i nadziei wyszli�my na scenê. Gdy zabrzmia³y pierw-
sze d�wiêki naszej piosenki, nie my�leli�my ju¿ o wielkiej
tremie. Pewno�ci siebie dodawa³a nam wspania³a publicz-
no�æ. Te kilka minut, które spêdzili�my na scenie, minê³y
jak kilka sekund. Zmêczeni, ale szczê�liwi, wrócili�my na
widowniê. Mimo i¿ ka¿dy z nas w g³êbi duszy pragn¹³ zwy-
ciêstwa, to nikt nie spodziewa³ siê, ¿e jury przyzna pierwsz¹
nagrodê w³a�nie nam. Po us³yszeniu tej wspania³ej wiado-
mo�ci krzyczeli�my i skakali�my ze szczê�cia! Pro�bê sê-
dziów o ponowne wykonanie jednej piosenki spe³nili�my z
rado�ci¹.
Poniedzia³ek, 26 marca, na pewno d³ugo pozostanie w na-
szych sercach. Mimo ¿e w przysz³ym roku szkolnym roz-
staniemy siê i ka¿dy pójdzie w swoj¹ stronê, zachowamy w
pamiêci to piêkne wspomnienie o zwyciêstwie osi¹gniêtym
wspólnymi si³ami ca³ej klasy.
Ela Dutka z klasy 6c�
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POMNI TEJ HISTORII

Witaj dniu Trzeciego Maja,�Który wolno�æ nam zwiastujesz,�Pierz-
ch³a ju¿ ciemiê¿ców zgraja,�Polsko, dzisiaj triumfujesz!�Witaj Maj,
piêkny Maj,�U Polaków b³ogi raj.
3 maja w tym roku s³oneczny poranek zapowiada³ piêkny dzieñ.
Przed pomnikiem Marsza³ka Józefa Pi³sudckiego o godz. 8,30
rozpoczê³a siê uroczysto�æ z okazji �wiêta Konstytucji 3 Maja.
Wójt Zdzis³aw Bylok wyg³osi³ okoliczno�ciowe przemówienie.
W Jaworzu przyjê³o siê czciæ ten dzieñ sk³adaniem kwiatow pod
trzema pomnikami w centrum Jaworza. Wi¹zanki kwiatów z³o¿y³y
delegacje: Urzêdu Gminy, Rady Gminy, pracowników o�wiaty, Kó³

WSPÓLNE SPRAWY

wym. Z uwagi na  niewa¿no�æ ksi¹¿eczkowego dokumentu to¿-
samo�ci po dacie 1 stycznia 2008 r.  nale¿y liczyæ siê z faktem
odmowy za³atwienia spraw przez instytucje, w których za³atwienie
sprawy wymaga okazania DO.
Apelujemy do wszystkich mieszkañców, aby nie zwle-
kali z wymian¹ dowodu osobistego. DO wystawiane s¹ w
Warszawie, a nie jak to mia³o miejsce do roku 2000 w gminie.
Urz¹d Gmin nawet w sytuacjach krytycznych nie bêdzie w stanie
pomóc wnioskodawcy.
Proces uzyskania dowodu osobistego trwa 1 miesi¹c, ale s¹ sytu-
acje, w których wymaga to d³u¿szego czasu. /np. spiêtrzenie wnio-
sków pod koniec roku kalendarzowego/.
W tej sytuacji informujemy, ¿e wniosek o wydanie dowodu osobi-
stego sk³ada siê osobi�cie i odbiera tak¿e osobi�cie.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
·   dwie aktualne fotografie ( wym. 35 mm x 45 mm) lewy pó³profil
z widocznym lewym uchem),
·   dowód uiszczenia op³aty (op³atê nale¿y ui�ciæ w kasie urzêdu
w kwocie 30 z³),
·   odpis aktu stanu cywilnego,  w zale¿no�ci od stanu cywilnego
osoby: panna, kawaler � przedk³adaj¹ aktualny,

Gospodyñ Wiejskich, Zwi¹zku Emerytów i Rencistów, s³u¿by zdro-
wia, OSP, Towarzystwa Mi³o�ników Jaworza, M³odzie¿owego
O�rodka Wychowawczego, Akcji Katolickiej, Polskiego Towarzy-
stwa Ewangelickiego, parafii ewangelickiej oraz radni Rady Po-
wiatu. Wa¿ne, ¿e by³y te¿ delegacje m³odzie¿y szkolnej. W tym
roku w uroczysto�ciach udzia³ wzi¹³ równie¿ poczet sztandarowy
Zwi¹zku Kombatantów RP i BWP. Sprzed pomnika Marsza³ka,
delegacje przesz³y z³o¿yæ kwiaty przed Pomnikiem Ofiar Faszy-
zmu i obeliskiem upamiêtniaj¹cym �mieræ ¿o³nierzy radzieckich.
W uroczysto�ci nielicznie udzia³ wziêli mieszkañcy Jaworza, a
przecie¿ 3 maja to wielkie �wiêto. Konstytucja 3 maja uchwalona
3 maja 1791 roku regulowa³a ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. Powszechnie przyjmuje siê, ¿e Konstytucja 3 maja by³a
pierwsz¹ w Europie i drug¹ na �wiecie (po konstytucji amerykañ-
skiej z 1787 r.) nowoczesn¹, spisan¹ konstytucj¹. By³a równocze-
�nie odpowiedzi¹ na pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê wewnêtrzn¹ i miê-
dzynarodow¹ Polski. Pomni tej historii z wiar¹, ¿e ko³em siê nie
potoczy, chylimy czo³a przed jej twórcami, przed ich m¹dro�ci¹.

WYMIEÑ KSI¥¯ECZKOWY DOWÓD
OSOBISTY
Urz¹d Gminy Jaworze przypomina mieszkañcom Gminy Jaworze o
obowi¹zku wymiany ksi¹¿eczkowych dowodów osobistych /DO/.
Harmonogram wymiany tych dokumentów zosta³ okre�lony w
ustawie z dnia 12 wrze�nia 2002 r. zmieniaj¹cej ustawê o
zmianie ustawy o ewidencji ludno�ci i dowodach osobistych
oraz ustawy o dzia³alno�ci gospodarczej (Dz. U z 2002 r., Nr 183,
poz.1522).
W �wietle tego zapisu prawodawca nakazuje wymieniæ
wszystkie ksi¹¿eczkowe dowody osobiste w terminie  do
31 grudnia 2007.
Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e wymiana dowodów jest akcj¹
 podobn¹ jak np. wymiana pieniêdzy, czy te¿ wymiana pieczêci
urzêdowych (orze³ bez korony na or³a w koronie), a wiêc maj¹c¹
charakter ogólnopañstwowy. Wymiana DO trwa od 2002. Minister-
stwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji wskazywa³o ju¿, ¿e nie
bêd¹ wyd³u¿one terminy wymiany dowodów osobistych. Bardzo
liczna czê�æ spo³eczeñstwa Gminy Jaworze nie podporz¹dkowa-
³a siê wskazanym wy¿ej dyspozycjom ustawodawcy i w ¿yciu
publicznym pos³uguje siê nadal dowodem osobistym ksi¹¿eczko-

wb.

cd. na str. 10
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·   odpis aktu urodzenia z wyj¹tkiem aktu, który zosta³ sporz¹dzo-
ny w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Jaworzu,
·   mê¿atka, ¿onaty, wdowiec, wdowa, rozwiedziony, rozwiedzio-
na � przedk³adaj¹ aktualny odpis aktu ma³¿eñstwa z wyj¹tkiem
aktu, który zosta³ sporz¹dzony w Urzêdzie Stanu Cywil-
nego w Jaworzu.
Ponadto nale¿y okazaæ: dotychczasowy dowód osobisty, w przy-
padku wniosku o pierwszy dowód osobisty okazujemy dokument
ze zdjêciem (np. legitymacja szkolna, paszport), w przypadku
niepe³noletnich dzieci zgodê na wydanie dowodu oso-
bistego na wniosku �w obecno�ci urzêdnika podpisuj¹ oboje ro-
dzice.
¯¹dany odpis aktu stanu cywilnego sporz¹dzany jest na wniosek
zainteresowanej osoby przez ten urz¹d stanu cywilnego, w któ-
rym mia³o miejsce urodzenie b¹d� ma³¿eñstwo. We wniosku nale-
¿y podaæ, ¿e celem jest wydanie dowodu osobistego.
Skrócony odpis aktu stanu cywilnego wydany w³a�nie w tym celu
jest zwolniony z op³aty skarbowej..Urodzenia, ma³¿eñstwa maj¹-
ce miejsce w Jaworzu w latach 1977-1991 wpisane s¹ w ksiêgach
USC Jasienica.
Podstawa prawna :
Ustawa z dn. 10.04.1974 r. o ewidencji ludno�ci i dowodach osobi-
stych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz.960 z pó�n.zm.)
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dn.21.11.2000 r. w sprawie wzoru
dowodu osobistego oraz trybu postêpowania w sprawach wyda-
wania dowodów osobistych, ich wymiany, wzoru lub utraty (Dz. U.,
z 2000 r. Nr 112, poz.1182 z pó�n. zm)
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dn. 30.11.2000 r. w sprawie
op³aty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. z 2000 r. Nr 105,
poz.1110 z pó�n. zm.)

Wydzia³ Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Aleksandra Zagórska

OG£OSZENIE
Na podstawie Uchwa³y Nr XXXIX/314/06 Rady Gminy Jaworze
z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzy-
mania czysto�ci i porz¹dku na terenie gminy Jaworze � roz-
dzia³ III dotycz¹cego czêstotliwo�ci i sposobu gromadzenia i usu-
wania oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych
i  n ieczysto�ci  ciek³ych, informujemy wszystkich w³a-
�cicieli nieruchomo�ci po³o¿onych na terenie Gminy Jaworze
o obowi¹zku zawarcia umów na wywóz odpadów komunalnych i
nieczysto�ci ciek³ych z przewo�nikiem, który posiada zezwolenie
wydane przez Wójta Gminy Jaworze.
Lista przewo�ników posiadaj¹cych zezwolenie na wywóz nieczy-
sto�ci ciek³ych:
1.Wywóz �cieków  �  Franciszek Strzelec 43-384 Jaworze ul.
Bielska 354  � tel .  (0 33) 817 28 52;
2.Wywóz �cieków � Janusz Gruszka, 43-384 Jaworze, ul. Biel-
ska 354 � te l .  (0 33)  817 28 52

3.Us³ugi Ci¹gnikiem Rolniczym �Jan Bathelt 43-384 Jaworze ul.
�rednia 13  � tel. (0 33) 817 24 74;
4.Zak³ad Oczyszczania Miasta SITA S.A., 43-300 Bielsko-Bia³a,
u l .  Gazownicza 38 �  (0  33)   499 20 19
5.Wywóz �cieków � Janusz Gi�lar, 43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Sie-
mi radzk iego 21/18 �  te l .  (0  33)  817 23 34
Lista przewo�ników posiadaj¹cych zezwolenie na wywóz
odpadów  komunalnych:
1.Zak³ad Oczyszczania Miasta �TROS-EKO� Sp. z o.o. � 43-450
Ustroñ�ul. Ba¿antów 17� tel. (0 33) 854 29 75;
2.Firma �KONTRANS II� S.C. - 43-430 Skoczów  Pogórze 253��
tel. (0 33) 853 03 92; 853 04 57;
3.Zak³ad Oczyszczania Miasta SITA S.A. 43-300 Bielsko-Bia³a,
u l .  Gazown icza  38  -  (0 33)  499  20 19
4.�ALBA� ekoserwis  Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Sikorskie-
go 5�� tel. (0 32) 396 92 99; 396 92 19
5.PHU OPERATUS Marian Krajewski, 43-300 Bielsko-Bia³a,
ul. Cyniarska 36 - (0 33) 816 84 82
6.EKO-SERWIS Sp. z o.o. 43-382 Bielsko-Bia³a, ul. Regera 93 �
(0 33) 818-43-29

JAWORZANIE NA KONGRESIE PSL-U
W dniu 15-go kwietnia 2007r. w Sali Kongresowej Pa³acu Kultury
i Nauki w Warszawie odby³ siê IX Nadzwyczajny Kongres Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego. Mia³ on na celu miêdzy innymi uchwa-
lenie zmian w Statucie PSL-u, które przyczyni¹ siê do skutecz-
niejszej pracy cz³onków Stronnictwa w so³ectwach i gminach.
W Kongresie udzia³ wziêli przedstawiciele najwy¿szych w³adz par-
tii z jej Prezesem Waldemarem Pawlakiem; Przewodnicz¹cym
Rady Naczelnej obecnym wicemarsza³kiem Sejmu RP Jaros³a-
wem Kalinowskim oraz parlamentarzy�ci PSL-u, delegaci na Kon-
gres i zaproszeni go�cie (m.in. cz³onkowie "Batalionów Ch³opskich",
którzy uhonorowani zostali najwy¿szymi odznaczeniami ruchu lu-
dowego) w sumie 3100 osób. Jaworze reprezentowa³ Prezes Za-
rz¹du Powiatowego PSL-u, cz³onek Rady Naczelnej, wójt Gminy
Jaworze - Zdzis³aw Bylok wraz z ma³¿onk¹ oraz Krzysztof Golik
                                                                                           K.G.
MAJ TO MIESI¥C KSI¥¯KI, BIBLIOTEK
I CZYTELNICTWA.    cd. na str. 11
Biblioteki s³u¿¹ rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb o�wiatowych,
kulturalnych i informacyjnych lokalnej spo³eczno�ci. Swoj¹ rolê
i misjê pe³ni¹ gromadz¹c, opracowuj¹c i udostêpniaj¹c dokumen-
ty, które s¹ zapisem dorobku umys³owego ludzi.
Ksi¹¿ki, a wiêc i biblioteki, s¹ j¹drem cywilizacji, ocalaj¹ tradycjê
i pamiêæ, a równocze�nie uczestnicz¹ w tworzeniu postêpu.
Biblioteki gromadz¹ ksi¹¿ki, zbiory audiowizualne, zbiory karto-
graficzne, muzyczne, dokumenty elektroniczne, a tak¿e zbiory
zabytkowe: rêkopisy i stare druki. Po raz czwarty w ca³ej Polsce
w dniach 7-13 maja obchodzony by³ Tydzieñ Bibliotek.
Has³em tegorocznego Tygodnia by³o -�Biblioteka mojego wieku�.
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Oznacza to, ¿e Biblioteki s³u¿¹ wszystkim mieszkañcom, nieza-
le¿nie od wieku, ¿e przedszkolak, uczeñ, student i emeryt znaj-
dzie w niej potrzebn¹ ksi¹¿kê i informacjê.
Biblioteka w Jaworzu jest bibliotek¹ niedu¿¹/ metra¿owo najmniej-
sz¹ w powiecie/. Z powodu braku miejsca gromadzimy tylko zbio-
ry ksi¹¿kowe i prenumerujemy czasopisma. Jednak ich ró¿norod-
no�æ tematyczna, a tak¿e systematyczne kupowanie nowo�ci
wydawniczych pozwalaj¹ w du¿ym stopniu na zaspokajanie po-
trzeb czytelniczych mieszkañców.
Zbiory Biblioteki licz¹ 11716 ksi¹¿ek /woluminów/, z tego 6831
ksi¹¿ek to literatura piêkna, 2644 � literatura dla dzieci i m³odzie¿y,
2479-literatura popularnonaukowa � czyli ksi¹¿ki z ró¿nych dzie-
dzin wiedzy jak: filozofia, psychologia, religioznawstwo, nauki przy-
rodnicze, technika , sztuka, geografia i historia.
Biblioteka posiada równie¿ najnowsze encyklopedie i s³owniki.
Prenumerowane i udostêpniane przez Bibliotekê czasopisma to:
Gazeta Wyborcza, Kronika Beskidzka, Cogito,  Polityka , Prze-
krój.  Samo Zdrowie i jeszcze kilka innych. Biblioteka udostêpnia

ZAKAZ RUCHU
Policjanci Komisariatu Policji w Jasienicy apeluj¹ do mieszkañ-
ców Jaworza aby przestrzegali znaków zakazu ruchu przy g³ów-
nym wje�dzie do Ko�cio³a katolickiego w Jaworzu, w szczególno-
�ci w dni �wi¹teczne i niedziele. Przypominamy, ¿e naruszenie
tego zakazu jest karane mandatem drogowym w kwocie od 20 do
500 z³otych za pope³nione wykroczenie z art. 92 par. 1 kw oraz 5
punktami karnymi.
WULGARNO�Æ KOSZTUJE
Czêsto s³yszymy w miejscach publicznych s³owa wulgarne i obe-
l¿ywe, czy to na ulicy, w sklepie, restauracji itp. Czêsto osoby
doros³e u¿ywaj¹ tych s³ów, nie traktuj¹c ich jako nieprzyzwoite.
Pamiêtajmy, ¿e w�ród dzieci, m³odzie¿y znajdziemy szybko na-
�ladowców. Dzieci tak¿e bêd¹ je traktowaæ jako s³owa powszech-
nie u¿ywane, gdy¿ doro�li wychodz¹ z tego samego za³o¿enia.
Nale¿y tak¿e wspomnieæ, ¿e zgodnie z tre�ci¹ art. 141 kodeksu
wykroczeñ "U¿ywanie s³ów nieprzyzwoitych w miejscu publicz-
nym" jest karane ograniczeniem wolno�ci, grzywny do 1500 z³o-
tych albo karze nagany.
OSZUSTWA INTERNETOWE
W swojej pracy policyjnej policjanci naszego komisariatu spotyka-
j¹ sie coraz czê�ciej z oszustwami internetowmi. Dotyczy to to-
warów zamówionych przez internet przez poszczególne portale tj.
"Allegro", "ebay" itp. Skuszeniu niskimi cenami i atrakcyjnym to-
warem wp³acamy pieni¹dze na konta osób oferuj¹cych sprzeda¿
tych artyku³ów i nigdy go nie otrzymujemy. Podane telefony ko-
mórkowe kontaktowe, po jakim� czasie milkn¹. Po oko³o 2 - 3
tygodniach okazuje siê, ¿e zostali�my oszukani.

Jak siê przed tym ustrzec?
Najlepiej kupowaæ od osób juz sprawdzonych, tzw. "super sprze-
dawca" lub osoby, która ma wystawione kilkadziesi¹t pozytyw-
nych opinii, za dokonane transakcje sprzeda¿y. Popro�my osobê
sprzedaj¹c¹ aby poda³a kontakt na telefon stacjonarny, pod któ-
rym mo¿na sprawdziæ, czy osoba taka odbiera pod podanym nu-
merem.
Osoby, które dokonuj¹ oszustw, bardzo rzadko dokonuj¹ sprzeda-
¿y zamówionego towaru �za pobraniem�. Zazwyczaj potencjalny
oszust domaga siê wp³aty pieniêdzy na jego konto, przed przes³a-
niem zamówionego towaru. Nie zgadza siê natomiast na przes³a-
nie przedmiotu �za pobraniem op³aty, po otrzymaniu towaru".
Przy du¿ych zaliczkach na poczet przysz³ego zakupu np. samo-
chodu, koparki itp. proponujemy aby osobi�cie umówiæ siê ze sprze-
daj¹cym, sprawdziæ jego to¿samo�æ i spisaæ stosown¹ umowê
cywilno - prawn¹. Przy kontakcie ze sprzedaj¹cym polecamy spraw-
dziæ zgodno�æ danych tej osoby z jego dokumentami to¿samo�ci:
tj. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy i inne dokumenty. Wszystkie
te dane nale¿y spisaæ i zachowaæ do momentu zakoñczenia trans-
akcji. Z tego co wiemy, to potencjalny sprawca nie zgodzi siê na
osobisty kontakt ze sprzedaj¹cym wymy�laj¹c fikcyjne wyjazdy
lub inne powody swojej nieobecno�ci, itd. Je¿eli umówimy siê w
mieszkaniu lub firmie osoby sprzedaj¹cej rozpytajmy s¹siadów, czy
osoba ta mieszka tam na sta³e, czy te¿ wynajmuje je od innej oso-
by. W takim przypadku lepiej jest odst¹piæ od tej transakcji. Pamiê-
tajmy, ¿e nie jest to z³oty �rodek na oszustów internetowych, lecz
�rodki ostro¿no�ci, które mog¹ nas uchroniæ przed stratami finanso-
wymi.                                     nadkomisarz Wojciech Koz³owski

KOMENDANT POLICJI RADZI

bezp³atnie dwa stanowiska komputerowe z dostêpem do interne-
tu. W Bibliotece dzia³a Punkt Informacji Europejskiej. Posiadamy
te¿ bardzo interesuj¹ce zbiory dotycz¹ce naszego regiony, tzw.
regionalia. Ogromn¹ wagê przyk³adamy do czytelnictwa dzieci i
m³odzie¿y. Ju¿ po raz drugi Biblioteka bierze udzia³ w akcji �Ca³a
Polska czyta dzieciom�. Czytamy dzieciom w Bibliotece i w ja-
worzañskich przedszkolach. Zapoznaj¹c dzieci z najpiêkniej-
szymi ba�niami i wierszami wybitnych polskich poetów.
Chcia³abym tutaj podkre�liæ jak ogromnie wa¿ne jest g³o�ne
czytanie dziecku i to od najwcze�niejszego wieku. Czytanie
niemowlêciu stymuluje rozwój jego mózgu, czytanie kiklu-
latkowi rozbudza w nim ciekawo�æ �wiata i pomaga mu zro-
zumieæ  siebie i innych. G³o�ne czytanie rozwija tak¿e wiêzi
psychiczne i inteligencjê emocjonaln¹.
Czytajmy wiêc ksi¹¿ki, bo jak powiedzia³a Wis³awa Szym-
borska �Czytanie ksi¹¿ek to najpiêkniejsze zajêcie jakie  ludz-
ko�æ sobie wymy�li³a�.
Korzystanie z biblioteki jest bezp³atne. Biblioteka w Jaworzu mie-
�ci siê na parterze budynku Urzêdu Gminy przy ul. Zdrojowej 82.
tel 33-81-72-696.                        Danuta Krzywolak - Worotyñska

Maj to miesi¹c...  cd. ze str. 10
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 PLANY I DOKONANIA ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH
I ZESPO£ÓW ARTYSTYCZNYCH  str. 12, 13

�WIÊTA W TRADYCJI ¯YDOWSKIEJ
�wiêta w tradycji ¿ydowskiej by³y tematem kolejnej z posiad
organizowanych przez Towarzystwo Mi³o�ników Jaworza w
galerii �Pod Groniem� 15 kwietnia br. Prelegentem by³ Piotr
Weiss. By³a to okazja do poznania  typowych  �wi¹t ¿ydow-
skich jak i tych, które maj¹ swój odpowiednik w wielu ko-
�cio³ach chrze�cijañskich, chocia¿by ze wzglêdu na wspól-
ne korzenie religijne z Judaizmem.  Tak wiêc szczególnie
wiele miejsca Piotr Weiss po�wiêci³ omówieniu zwyczajów

i tradycji zwi¹zanych z ¿ydowsk¹ Pasch¹ (Pesach), która
trwa przez 8 dni (w chrze�cijañstwie 2 dni poprzedzone Tri-
duum Paschalnym). Innym równie wa¿nym w tradycji ¿ydow-
skiej �wiêtem jest cotygodniowy Szabat, ustanowiony przez
samego Boga, co szczegó³owo opisane jest w Torze (I ksiê-
ga Moj¿eszowa w Starym Testamencie). Prelegent w cieka-
wy sposób omówi³ zarówno zwyczaje religijne jak i  te zwi¹-
zane z przygotowaniem oraz celebrowaniem �wi¹t w domach
� dzi� jak i w dawnej Polsce. Okazuje siê, ¿e wiele praktykowa-

III POLSKO-CZESKIE DNI EUROPY
 W JAWORZU

W tym roku po raz trzeci obchodzili�my Polsko-Czeskie Dni Eu-
ropy. Impreza zosta³a zorganizowana przez O�rodek Promocji
Gminy Jaworze oraz Urz¹d Gminy Jaworze. 1 maja
o godz. 16 na Goruszce Orkiestra Dêta �Glorieta� zainaugórowa³a
III Polsko-Czeskie Dni swoim koncertm, po czym przedstawicie-
le Gminy Jaworze oraz go�cie z Czech przeszli na teren amfite-
atru. Oficjalnego otwarcia III Polsko-Czeskich Dni Europy w Ja-
worzu dokonali Zdzis³aw Bylok wójt Jaworza oraz Petr Martinak
- przewodnicz¹cy Gmin Partnerskich Dorzecza Stonawki.
Wystêpy zespo³ów artystycznych i wspólna zabawa do pó�nych
godzin nocnych towarzyszy³y nam przez wszystkie trzy dni im-
prezy. Podziwiali�my wystêpy naszych dzieci z Przedszkola nr 1,

m³odzie¿y z Gimnazjum oraz dzieci ze szko³y polskiej w Gnojni-
ku (Hnojnik), a tak¿e grupy artystyczne czeskie
i  s³owackie. Jaworzañskie zespo³y: Zespó³ Regionalny Jawo-
rze, �Starzy Przyjaciele� czy Orkiestra Dêta Glorieta z wielk¹
klas¹ konkurowa³y z zagranicznymi zespo³ami. Polsko-Czeskie
Dni Europy to nie tylko wystêpy zespo³ów artystycznych. W tym
roku go�cili�my fotografika Jana Grabowskiego, który pomimo
swych dziewiêædziesiêciu trzech lat przyjecha³ do nas. Otoczo-
ny by³ troskliw¹ opiek¹ starosty Komorni Lhotki Stanilava Èmie-
la. Jan Grabowski podpisywa³ albumy przywiezione w prezencie
dla jaworzan. Fotografie obrazuj¹ g³ównie ¿ycie ludzi na �l¹sku

Cieszyñskim. 1 maja mogli�my równie¿ zaopatrzy siê w mapy
i przewodniki po czeskich Beskidach, a 2 maja prezentowa³y siê
zaprzyja�nione gminy s³owackie. Obok materia³ów informacyj-
nych dotycz¹cych gmin czeskich i s³owackich mo¿na by³o rów-
nie¿ otrzymaæ folder o naszej gminie zawieraj¹cy podstawowe
informacje na temat gminy, jej historii i walorów turystycznych.
Mo¿na by³o tak¿e dostaæ program festynu �Na powitanie waka-
cji�, który ma siê odbyæ w Villi Barbara w dniach 23 � 24 czerwca.
Równolegle z festynem ma wystartowaæ Pierwszy Samochodo-
wy Rajd Jaworza na trasie Jaworze - Komorni Lhotka - Jaworze.
Obok wystêpów artystycznych, mo¿na by³o samemu wzi¹æ udzia³
w zabawie tanecznej, popróbowaæ si³ w �walce sumo�, odwiedziæ
liczne punkty gastronomiczne, obejrzeæ wystawê fotografii, wresz-
cie spotkaæ przyjació³ i znajomych.                                      red.

cd. na str. 13
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nych od dawien dawna zwyczajów chrze�cijañskich ma swoje
korzenie w Judaizmie.  Inne wa¿niejsze dla ̄ ydów �wiêta to m.in.:
Dzieñ Jerozolimy, Dzieñ Pamiêci o Holokau�cie, dzieñ Pamiêci o
zag³adzie ̄ ydów na przestrzeni dziejów, oraz tzw. �wiêta pielgrzym-
kowe zwi¹zane z Jerozolim¹.  Po wyk³adzie by³a okazja do zada-
nia pytañ dotycz¹cych poruszanego tematu. Jak siê okaza³o za-
interesowanie  problematyk¹ i kultur¹ ¿ydowsk¹  by³o bardzo du¿e.
Stawiane pytania wielokrotnie wykracza³y poza temat �wi¹t ¯y-
dowskich. Jednak konkretne i rzeczowe wyja�nienia Piotra Weis-
sa rozwia³y wiele w¹tpliwo�ci, a nawet obali³y pewne stereotypy.
                                                                                             red.
INFORMACJA O PRACY POLSKIEGO
TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO -
ODDZIA£ W JAWORZU
26 marca br. cz³onkowie i sympatycy oddzia³u spotkali siê, by
wys³uchaæ prelekcji ks. Tadeusza Konika o strukturach ko�cio³a.
Rozpoczynaj¹c od genezy i zmian w strukturach ko�cio³a na prze-
strzeni wieków, pos³uguj¹c siê schematami, omówi³ dzisiejsz¹
strukturê Ko�cio³a Rzymskokatolickiego jako episkopaln¹ oraz ak-
tualn¹ strukturê Ko�cio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
jako synodalno-konsystorsk¹. W drugiej czê�ci, w zwi¹zku z przy-
padaj¹c¹ w tym roku 60 rocznic¹ dzia³ania �wiatowej Federacji
Luterañskiej, ks. radca Ryszard Janik przypomnia³ najwa¿niejsze
fakty z ¿ycia tej organizacji, jej obecne cele i wk³ad polskiego
ko�cio³a w jej rozwój. Liczba wszystkich luteran na ca³ym �wiecie
wynios³a w 2006 roku ponad 70 milionów, spadki zanotowano w
Europie i Ameryce Pó³nocnej, a wzrosty, i to znacz¹ce, w Azji i
Afryce. Czas pasyjny w swojej dzia³alno�ci nasz oddzia³ zaakcen-
towa³ dwoma wydarzeniami, l kwietnia w niedzielê palmow¹ odby³
siê tradycyjny ju¿ wieczór pie�ni pasyjnej. Podczas koncertu w
ko�ciele wyst¹pi³y zespo³y wokalno muzyczne dzia³aj¹ce przy
naszej parafii. Cz³onkowie spotkali siê 2 kwietnia na swoim comie-
siêcznym zebraniu, by wys³uchaæ ciekawej prelekcji, popartej ob-
razami ksiêdza Marka Twardzika z Ustronia na temat �Ostatnia
wieczerza" w malarstwie na przestrzeni wieków. Na podstawie kil-
ku obrazów przedstawiaj¹cych �Ostatni¹ Wieczerzê" mistrzów
Leonarda da Vinci, Derka Borxa z Niderlandów, Albrechta Dürera,
Rudolfa Hausnera i Emila Nolde ekspresionisty, obrazów z ró¿-
nych epok, przedstawi³ nie tyle technikê czy sztukê malowania,
ale ujêcie reakcji uczniów i samego Judasza na s³owa Jezusa o
maj¹cej nast¹piæ zdradzie. Malarze poszukiwali odpowiedzi na to
pytanie w swojej twórczo�ci tak jak teolodzy czy filozofowie. Dla
nas wspó³czesnych chrze�cijan wa¿ne pozostaje pytanie ile razy
my zdradzamy Chrystusa dzi� na co dzieñ ?                          K. L.
Najbli¿sze spotkania w PTE:
24.05. � 100 rocznica �mierci Jerzego Heczki � Cieszyn
04.06. � Sakrament Chrztu - ks. W³adys³aw Wantulok
18.06. � 100 rocznica urodzin Karola Badury � poety, artysty,
malarza

�Akcja Katolicka jest niezbêdna dla Ko�cio³a�
Jan Pawe³ II � S³uga Bo¿y
Z ̄ YCIA AKCJI KATOLICKIEJ W JAWORZU
Akcja Katolicka � Oddzia³ w Jaworzu dzia³a przy parafii pw. Opatrz-
no�ci Bo¿ej od 1997 roku. Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej zo-
sta³ powo³any dekretem ks. bpa, Tadeusza Rakoczego z dnia 29
wrze�nia 1997 roku.  Pierwszym prezesem Oddzia³u  by³ Franci-
szek Duraj. W dniu 4 listopada 1997 roku ks. bp T.Rakoczy miano-
wa³ prezesem Eugeniusza Jêdrzejkê. Od 2001 roku prezesem
Oddzia³u Akcji Katolickiej w Jaworzu jest Mieczys³aw Urbaniak.
Dzia³alno�æ Akcji Katolickiej skupia siê wokó³ parafii i jej potrzeb.
Akcja Katolicka nie prowadzi spotkañ po³¹czonych z szeroko ro-
zumianymi wyk³adami. Jej dzia³alno�æ skupia siê w takich dzie-
dzinach jak � poradnictwo prawne dla osób bezrobotnych czy po-
trzebuj¹cych takiej pomocy, prowadzenie Parafialnego Zespo³u
Pomocy Bezrobotnym,  Biblioteki Parafialnej oraz uczestnictwo w
pracach i dzia³alno�ci Spo³ecznej Rady Ochrony i Odnowy Zabyt-
ków Jaworza.  Dziêki zaanga¿owaniu wielu cz³onków Akcji Kato-
lickiej, ukazuje siê cotygodniowa gazetka parafialna �Opatrzno�æ�.
Cz³onkowie Akcji anga¿uj¹ siê równie¿ w organizacjê koncertów
czy wieczorów poezji, nabo¿eñstw ekumenicznych (w styczniu w
ramach Tygodnia Modlitw o Jedno�æ Chrze�cijan i we wrze�niu
nabo¿eñstwo do¿ynkowe) oraz wspólnych pielgrzymek. Cz³onko-
wie Akcji corocznie przygotowuj¹ projekt i wykonanie Bo¿onaro-
dzeniowej Szopki oraz Grobu Pañskiego. W zesz³ym roku Akcja
Katolicka zorganizowa³a pielgrzymkê do Wilna. W tym roku w pla-
nach jest pielgrzymka do Berdyczowa na Ukrainie.  Ponadto cz³on-
kowie Akcji Katolickiej ka¿dego roku w dniu 1 listopada kwestuj¹
na rzecz odnowy zabytków nie tylko cmentarza katolickiego ale
tak¿e innych zabytków Jaworza. Spotkania cz³onków Akcji Kato-
lickiej odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu na  terenie parafii. Na spotka-
nia sk³adaj¹ siê; modlitwa, czê�æ formacyjna (wspólne rozwa¿a-
nie Pisma �wiêtego, omawianie np. aktualnych spraw ko�cio³a
i spraw duszpasterskich oraz wydarzeñ z historii Ko�cio³a), oma-
wianie aktualnych przedsiêwziêæ oraz Komunikaty Diecezjalnego
Instytutu Akcji Katolickiej.
Cytowane na wstêpie s³owa Jana Paw³a II zosta³y przez Niego
wypowiedziane do uczestników XI Zgromadzenia Krajowego W³o-
skiej Akcji Katolickiej. Te s³owa nic nie straci³y na swej aktualno�ci
równie¿ dzi� w naszym kraju. Jak powiedzia³ ks prof. Tadeusz
Borutka - �Ko�ció³ nadal potrzebuje wspólnoty ludzi �wieckich, wier-
nych swemu powo³aniu i zgromadzonych wokó³ swoich pasterzy,
którzy  gotowi s¹ dzieliæ z nim codzienny trud ewangelizowania
wszystkich �rodowisk. Ko�ció³ potrzebuje Akcji Katolickiej rów-
nie¿ dlatego, ¿e potrzebuje �wieckich umiej¹cych dostrzec
w chrzcie �wiêtym �ród³o swej godno�ci, a w chrze�cijañskiej
wspólnocie rodzinê z³¹czon¹ wiar¹ za� w duszpasterzu ojca
duchowego  i brata, który prowadzi wiernych do Boga�.                pf.
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SZTUKA LUDOWA A INTERNET
��wiat bez sztuki nara¿a siê na to, ¿e bêdzie �wiatem
zamkniêtym na mi³o�æ.�                          /Jan Pawe³ II/

Dorota Gogler zarejestrowa³a w Urzêdzie Gminy Jaworze
dzia³alno�æ gospodarcz¹.
Ka¿da nowa firma rozpoczynaj¹ca dzia³alno�æ to dobry sy-
gna³ o inicjatywach mieszkañców, ale nie by³oby w tym jed-
nak niczego szczególnego gdyby��. Gdyby nie przedmiot
tej dzia³alno�ci i niezwyczajna pomys³owo�æ w jego wybo-
rze. Dorota Gogler bêdzie prowadziæ sklep z dzie³ami sztuki
ludowej, amatorskiej. Sklep bêdzie internetowy /www.gale-
riabeskkidzka.pl/ jak na XXI wiek przysta³o, ale oprócz tego
bêdzie galeri¹ rzeczywist¹, tradycyjn¹. D. Gogler spe³ni tym
samym swoje marzenie o obcowaniu ze sztuk¹ ludow¹ na
co dzieñ, a szczególnie z jej twórcami. Wielu z nich zna
osobi�cie, ma ich te¿ w rodzinie i kocha za to co robi¹. Bê-
dzie promowa³a ich dzie³a i sprzedawa³a ku wspólnemu po-
¿ytkowi. Twórców sztuki w samym tylko Jaworzu jest wielu,
a na ca³ym Podbeskidziu to a¿ trudno sobie wyobraziæ.

Tworz¹ oni z potrzeby ducha i traktuj¹ swoje dzie³a jak ota-
czaj¹ce ich ³¹ki pe³ne polnych kwiatów i sady z wy�piewuj¹-
cymi swoje trele ptakami. Ten ca³y �wiat wokó³ nich podzi-
wiaj¹, kochaj¹ i opisuj¹ maluj¹c obrazy, rze�bi¹c, haftuj¹c,
lepi¹c z gliny, czy uk³adaj¹c wiersze i opowiadania, Niechêt-
nie rozstaj¹ siê ze swoj¹ sztuk¹, czasami obdarowuj¹ przy-
jació³. Dorota Gogler chce byæ w³a�nie w gronie ich przyja-
ció³, chce ¿eby jej pozwolili tê sztukê fotografowaæ, pokazy-
waæ w internecie, w galerii, ¿eby pobudziæ wra¿liwo�æ i po-
dziw wielu ludzi. Spowodowaæ ¿eby ludzie mogli wyciszyæ
siê, uspokoiæ patrz¹c na dzie³a tworzone z natchnienia i du-
szy wolnej, odleg³ej od tego ca³ego zgie³ku i ha³asu. Jest
jeszcze jedna rzecz do odnotowania w przemy�leniach pani
Doroty. Od wielu lat marzy³a o swojej misji, ale wiedzia³a
te¿, ¿e misji nie da siê realizowaæ w pró¿ni. Musz¹ zaistnieæ
odpowiednie warunki, zapotrzebowanie spo³eczne, klimat.

ECHA DZIA£ALNO�CI GOSPODARCZEJ W JAWORZU

D. Gogler mieszka w Jaworzu, czyta, s³ucha, obserwuje i
patrzy w przysz³o�æ. Uzna³a, ¿e nadszed³ czas ¿eby ze swoimi
marzeniami �wej�æ na rynek�. Przeczyta³a, ¿e Jaworze bê-
dzie kurortem, bêdzie przyci¹ga³o do kompleksu balneo-re-
kreacyjnego turystów, wczasowiczów i kuracjuszy, nie tylko
z kraju. Bêd¹ do Jaworza przyje¿d¿aæ ludzie, którym to Ja-
worze trzeba pokazaæ z ca³ym jego dorobkiem dziedzictwa
kulturowego, pokazaæ zabytki i w³a�nie wyroby sztuki ludo-
wej, dzie³a artystów i twórców nieznanych. To bardzo chwa-
lebne i godne jest na�ladowania.
Trzeba mieæ jednak pomys³y, zdrowy rozs¹dek i odwagê re-
alizowania nawet marzeñ.                                           wb.
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SKARBY JAWORZA
O WYSTAWIE ODNOWIONYCH CENNYCH
PERGAMINÓW

W dniu 5 kwietnia br. w Muzeum �l¹ska Cieszyñskiego w
Sali Rzymskiej wystawiono niezwyk³e pergaminowe doku-
menty bêd¹ce zarazem dowodem niezwyk³ej historii Jawo-
rza. Dokumenty pozosta³yby w zapomnieniu, gdyby nie de-
terminacja i wytrwa³o�æ kilku osób. Dokumenty znalaz³y siê
w Muzeum, doczeka³y konserwacji i  wystawienia do publicz-
nego wgl¹du dziêki Jadwidze Roik, Marianowi Makowskie-
mu i Ryszardowi Stanclikowi. Nadal odkrywaj¹ coraz to nowe
fakty i dowody z okresu �wietno�ci Jaworza. Ich zas³ugi dla
dokumentowania dziejów Jaworza s¹ nie do przecenienia.
Dokumentuj¹ one historiê Jaworza jako miejsca szczegól-
nego w Polsce wieku XVIII i XIX. Jaworze znajdowa³o siê na
g³ównym szlaku handlowym wschód � zachód, a mikrokli-
mat, bogactwa przyrody, ukszta³towanie terenu i ludzie tu
¿yj¹cy powodowa³y zainteresowanie nim wielkich rodów, rów-
nie¿ zagranicznych. Nasi niestrudzeni kronikarze badali i od-
twarzali drzewo genealogiczne w³odarzy Jaworza, którzy spra-
wili, ¿e Jaworze mia³o w swej historii d³ugie lata �wietno�ci
i znacznie ró¿ni³o siê od licznych wsi pod Beskidami. By³o
znane w �wiecie znacznie wcze�niej ni¿ Krynica czy Baden-
Baden. W Jaworzu szlacheckie rodziny nie tylko nabywa³y
ziemiê, budowa³y wspania³e obiekty, powodowa³y rozwój go-
spodarczy, tworzy³y renomê i s³awê, ale i wybiera³y Jaworze
na miejsce swego wiecznego spoczynku.
Zniszczenia dokonane w czasie II Wojny �wiatowej i kilku-
dziesiêcioletnie zaniedbania w trosce o zabytki i prawdê hi-
storyczn¹ sta³y siê wyzwaniem dla �poszukiwaczy skarbów�
Jaworza. Na szczê�cie w³adze samorz¹dowe gminy wraz
z jej wójtem popieraj¹ dzia³ania zwi¹zane z poszukiwaniem
wiarygodnych dokumentów dotycz¹cych naszej miejscowo-
�ci. Historiê odkrytego skarbu niejednokrotnie ju¿ opisywa-
no, równie¿ w Echu Jaworza. Przypominamy j¹ szczególnie
tym czytelnikom, którzy jej nie znaj¹. Nie wszyscy bowiem
kupowali gazetê, która teraz dociera bezp³atnie do ka¿dego
domu.
W 2002 r. Towarzystwo Mi³o�ników Jaworza postanowi³o
zorganizowaæ uroczyste obchody 140 jubileuszu powstania
w Jaworzu uzdrowiska. W trakcie przygotowañ do tej uro-
czysto�ci, ju¿ w roku 2001, zarówno TMJ jak i w³adze sa-
morz¹dowe postanowi³y wspólnie wszcz¹æ poszukiwania
wiarygodnych informacji i dokumentów pog³êbiaj¹cych wie-
dzê o ówczesnych rodach bêd¹cych w³a�cicielami dóbr ja-
worzañskich i ich dokonaniach. Maj¹c ju¿ wcze�niej pozy-
skan¹ informacjê o czêstym przebywaniu cz³onków tych ro-
dów w okolicach Wiednia, rozpoczêto poszukiwania od pism

skierowanych do Biblioteki Narodowej, Muzeum Portretów,
Archiwum Pañstwowego w Wiedniu i Muzeum w Baden pod
Wiedniem. W poszukiwaniach dokumentów dotarto równie¿
do Muzeum �l¹ska Cieszyñskiego. Okaza³o siê, ¿e kustosz
Mariusz Makowski by³ w posiadaniu adresu mieszkanki Cie-
szyna, która mia³a kontakty z Rudolfem Kwisd¹ z Salzbur-
ga, potomkiem /wnukiem/ generalnego inspektora uzdrowi-
ska Edwarda Kwisdy. Informacja ta oraz cenne notatki z kro-
niki ko�cielnej, a tak¿e materia³y otrzymane z Muzeum
w Baden pod Wiedniem, wystarczy³y by ówczesny wójt gmi-
ny Czes³aw Wierzbicki i Jadwiga Roik mogli udaæ siê do
�Rollettmuseum� w Baden oraz do Rudolfa Kwisdy. Spotkali
sie z bardzo mi³ym przyjêciem oraz uzyskali sporo nowych
informacji i materia³ów. Dowiedzieli siê równie¿, ¿e w Sal-
zburgu mieszka prawnuczka ostatniego w³a�ciciela dóbr ja-
worzañskich Maria del Pilar Keuschnig. Otrzymany adres
pozwoli³ nawi¹zaæ z ni¹ kontakt telefoniczny i koresponden-
cyjny. Pocz¹tkow¹ nieufno�æ, wyczuwaln¹  szczególnie
w rozmowach telefonicznych, uda³o siê Jadwidze Roik po
pewnym czasie prze³amaæ i doprowadzic do o¿ywienia kon-
taktów. Nie bez znaczenia by³o przekazanie Albumu �Jawo-
rze w starej pocztówce�, opracowanego przez Ryszarda
Stanclika i innych dokumentów, co u�wiadomi³o jej czysto�æ
intencji i pasjê naszych kronikarzy. W efekcie druga prawnucz-
ka Diana Voigt zainteresowa³a siê poszukiwaniami dokumen-
tów historycznych dotycz¹cych Jaworza. Tym bardziej, ¿e
w jej domu znajdowa³o siê dawno zapomniane archiwum ro-
dzinne. Doprowadzi³a wiêc do spotkania u niej w domu pod
Wiedniem i przejrzenia tych dokumentów. Udzia³ w spotka-
niu wziêli: Jadwiga Roik, Ryszard Stanclik i Mariusz Makow-
ski. Obie panie od naszych emisariuszy dowiedzia³y siê
o istniej¹cych i pielêgnowanych pami¹tkach po ich przod-
kach w Jaworzu oraz o zabytkowym cmentarzyku hrabiow-
skim. Bylo to dla nich wzruszaj¹ce odkrycie. Uzna³y, ¿e ar-
chiwum powinno byæ przechowywane tam, gdzie spoczywa-
j¹ prochy ich przodków. Postanowi³y przekazaæ zbiór cen-
nych pergaminów do Muzeum �l¹ska Cieszyñskiego. Pod-
pisanie notarialnego aktu przekazania dokumentów jako de-
pozytu mia³o miejsce w sierpniu 2005 r. w sali posiedzeñ
Urzêdu Gminy w Jaworzu. Bezcenne zbiory obejmuj¹ kilku-
setletni¹ historiê rodu Saint-Genois. Ponad rok trwa³y prace
konserwatorskie i renowacyjne, zanim po³owa tego skarbu
mog³a byæ przekazana do publicznego wystawienia.
Uroczystego otwarcia wystawy dokona³ dyrektor muzeum
Marian Dembiniok. W relacji z tego wydarzenia nie sposób
pomin¹æ s³ów wdziêczno�ci skierowanych do darczyñców,
w³adz gminy Jaworze, konserwatorów i oczywi�cie Jadwigi
Roik. M. Dembiniok nazwa³ okazjê do tego spotkania nie-
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zwyk³¹ i tak¹ faktycznie by³a i pozostanie w pamiêci uczest-
ników spotkania. Takiego zbioru dokumentów, dotycz¹cego
jednej gminy, w Muzeum do tej pory jeszcze nie by³o. Nie
dziwi wiêc obecno�æ na uroczysto�ci wiceburmistrza Cie-
szyna Jana Matuszka, wójta gminy Jaworze Zdzis³awa By-
loka, przewodnicz¹cego rady Andrzeja �liwki, radnych Kry-
styny Szczypki, Zbigniewa Putka, Jerzego Ryrycha, naczel-
nika wydzia³u kultury starostwa Lidii Wajdzik i wielu innych
go�ci. Na uroczysto�æ przy-
by³a Maria del Pilar Keusch-
nig. Decyzja o oddaniu tych
zbiorów w depozyt i na za-
biegi konserwatorskie w³a-
�nie do Muzeum �l¹ska
Cieszyñskiego jest dowo-
dem wiêzi Jaworza ze �l¹-
skiem Cieszyñskim. Dyrek-
tor muzeum z uznaniem wy-
razi³ siê o w³adzach samo-
rz¹dowych Jaworza, które
wspiera³y finansowo i wspie-
raj¹ nadal muzeum. Bez
tego wsparcia nie by³oby
mo¿liwe wykonanie prac konserwatorskich na tak wielk¹ ska-
lê. Mariusz Makowski, pe³ni¹cy w muzeum funkcjê kusto-
sza, otoczy³ osobist¹ opiek¹ otrzymane zbiory. Wielce te¿
przyczyni³ siê do kunsztownej ich restauracji i zapewnienia
godnego miejsca  przechowywania tych skarbów naszej ma³ej
ojczyzny. Godzi siê przypomnieæ, ¿e hrabiowie Saint-Geno-
is byli przez ponad 10 lat w posiadaniu obecnego budynku
muzealnego i w tym okresie rozbudowano go, dobudowuj¹c
w nim stajniê na 16 koni, która po remoncie zakoñczonym
w 2002 r. przekszta³cona zosta³a w ulubion¹ przez cieszy-
nian i go�ci spoza Cieszyna kawiarniê pod nazaw¹ �Cafe
Muzeum�.
Dyrektor muzeum, w uznaniu zas³ug, wrêczy³  Marii del Pilar
Keuschnig dyplom Przyjaciela Muzeum �l¹ska Cieszyñskie-
go oraz przekaza³ to wyró¿nienie dla nieobecnej na wysta-
wie Diany Voigt. Szczególnie cieszy, ¿e trzeci¹ osob¹ wy-
ró¿nion¹ takim dyplomem zosta³a Jadwiga Roik. Tempera-
turê wytworzonego uroczystego nastroju podnios³y s³owa Marii
del Pilar wyra¿aj¹ce podziw i wdziêczno�æ za dokonania
mi³o�ników Jaworza, którzy równocze�nie roz�wietlili histo-
riê rodu jej przodków. Na pami¹tkê przekaza³a w darze obraz
rodzinny z po³owy XIX w. wykonany wêglem, a przedstawia-
j¹cy romantyczny krajobraz. M. Makowski z satysfakcj¹
wspomnia³ o stanie i wygl¹dzie pergaminów przed rokiem
i dzisiaj. W ciep³ych s³owach podziêkowa³ Annie Fedrizzi-
Szostok i £ucji Brze¿yckiej, które uzyska³y tak znakomite
efekty pracy konserwatorskiej. Wyrazi³ uznanie historykom

dr. Wac³awowi Gojniczkowi i Januszowi Spyrze za pomoc
w rozczytaniu tre�ci zawartych na pergaminach skompliko-
wanych ze wzglêdu na pi�miennictwo, jêzyk, symbole i zna-
ki. Dokumenty te wiele mówi¹ o stosunkach spo³ecznych
i rodzinnych na �l¹sku Cieszyñskim. Mówi¹ o obyczajach,
prawie panuj¹cym i w³odarzach tych ziem. Podziw budzi per-
gamin dotycz¹cy wsi Ba¿anowice, podpisany przez ksiê¿nê
Cieszyñsk¹ El¿bietê Lukrecjê ostatni¹ przedstawicielkê Pia-

stów Cieszyñskich. Oprócz
tego nie sposób nie dostrzec
w tych dokumentach piêk-
na, wyra¿onego w artyzmie
i kunszcie herbów, pieczêci
i ozdób. M. Makowski zwró-
ci³ uwagê na podobieñstwo
kunsztu pergaminów do
tych wykonywanych przez
mistrzów z kancelarii papie-
skich czy zakonu Rycerzy
Maltañskich. Ze wzrusze-
niem stwierdzi³, ¿e otrzyma-
ne zbiory stanowi¹ prawdzi-
wy skarb. Odnalezienie do-

kumentów, a obecnie ich rozczytanie, odkry³o wiele tajem-
nic rodowych, powi¹zañ i czê�ci bia³ych plam, które nadal
intryguj¹ i inspiruj¹ do dalszych badañ. Pasja badawcza nie-
strudzonej Jadwigi Roik i kilku innych wielkich pasjonatów
sprawi³y dodatkowo jeszcze co� zupe³nie niezwyk³ego. Od-
nalaz³y siê na dwóch ró¿nych kontynentach, nic wcze�niej
o sobie nie wiedz¹c, potomkinie rodu Saint-Genois. Dziêki
temu na wystawie obecna by³a Aleksandra Mazek. Zarazem
by³o to jej pierwsze spotkanie z Mari¹ del Pilar Keuschnig.
Niezwyk³o�æ tej sytuacji potêguje fakt, ¿e Aleksandra jest
córk¹ polskiej arystokratki Franciszki Rekowskiej-Kenney
(praprawnuczki za³o¿yciela uzdrowiska Jaworze) i hinduskie-
go maharad¿y. Pani Rekowska-Kenney (córka ziemianina Ka-
zimierza Rekowskiego i Gabrieli z Ma³achowskich - prawnucz-
ki za³o¿yciela uzdrowiska) w darze dla Muzeum przekaza³a
eksponowane w jednej z gablot okaza³e, przepiêknie wyko-
nane drzewo genealogiczne hrabiów Saint-Genois. Losy wo-
jenne wyprawi³y rodzinê Rekowskich z dworku w Koszutach
poznañskich w szeroki �wiat. Pamiêæ o nich zachowana jest
obecnie w odrestaurowanym dworku w Koszutach, gdzie
znajduje siê jedyne w swoim rodzaju muzeum szlacheckie.
Nawi¹zane kontakty z muzeum w Koszutach doprowadzi³y
do wymiany informacji i cennych dokumentów historycznych.
W Muzeum �l¹ska Cieszyñskiego, w okaza³ej Sali Rzym-
skiej, pokazano fragment przesz³o�ci Jaworza, ku dumie
i zadumie wspó³cze�nie tu ¿yj¹cych.                             wb.
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STRA¯ACKIE �WIÊTO
Stra¿ackie �wiêto w tym roku by³o obchodzone 6 maja. Jak
zawsze przypada ono na czas wspomnienia �w Floriana -
czczonego w ko�ciele katolickim jako patrona stra¿aków,
hutników, piekarzy, kominiarzy i garncarzy. Podobnie jak
w ubieg³ych latach o godzinie 6.45 druhowie z OSP Jaworze
i ZOSP przy Paged-Meble w Jaworzu zebrali siê przed remi-
z¹ OSP w Jaworzu. St¹d rozpocz¹³ siê uroczysty przemarsz
na jaworzañskie cmentarze gdzie z³o¿ono wi¹zanki kwiatów.
O godzinie 7.30 w ko�ciele katolickim stra¿acy wziêli udzia³
w uroczystej Mszy �w. Po Mszy nast¹pi³o po�wiêcenie

stra¿ackiego wozu bojowego, jaki podczas do¿ynek w 2006
roku zosta³ przekazany w darze przez stra¿aków z gminy Mo-
erdijk z Holandii. W uroczysto�ciach uczestniczyli: Prezes
Zarz¹du Gminnego Zwi¹zku OSP Zdzis³aw Bylok i Przewod-
nicz¹cy Rady Gminy Andrzej �liwka. Tradycyjnie te¿ dokona-
no odznaczeñ najbardziej zas³u¿onych druhów �Za Zas³ugi dla
Po¿arnictwa�: Z³otym Medalem � Adama Dusia z ZOSP Pa-
ged Meble i Piotra Knapczyka z OSP Jaworze, Srebrnym
Medalem �  Dariusza Szewczyka z ZOSP Paged Meble
i Jana Pompra z OSP Jaworze, Br¹zowym Medalem � Janu-
sza Niemca i Jerzego Kurcyusza z ZOSP Paged Meble oraz

Wojciecha Korz¹tkowskiego z OSP Jaworze. Odznak¹ Wzo-
rowy Stra¿ak zosta³ uhonorowany Krzysztof Malchar.
Po czê�ci oficjalnej, stra¿acy i zaproszeni go�cie wziêli
udzia³ we wspólnym �niadaniu.                                            red.

Franciszek Karol Szpok
STRA¯ACKI RÓD BRANDYSÓW
Stra¿actwo przeciwpo¿arowe � to instytucja ofiarna, zas³u-
¿ona i chwalebna � znana w �wiecie od staro¿ytno�ci i w
Polsce równie¿ od najdawniejszych czasów. Obecnie jest
najliczniejsz¹ organizacj¹ u¿yteczno�ci publicznej, dwa i pó³
raza wiêksz¹ od wojska, nie mówi¹c o innych s³u¿bach mun-
durowych. Bazuje na wypróbowanych w ró¿nych akcjach
bojowych i czynach spo³ecznych �rycerzy �w. Floriana�, a
zw³aszcza na licznych ca³ych rodach stra¿ackich od poko-
leñ walcz¹cych z �czerwonym kurem�. Jednym z nich jest
zas³u¿ony ród Brandysów w Jaworzu Górnym.
Stefan Brandys, rocznik 1925, od roku 1947, kiedy powróci³
do swojej ojcowizny z wieloletniej tu³aczki wojennej, prze-
szed³ wszystkie szczeble s³u¿by stra¿ackiej od szeregowe-
go druha, a¿ po d³ugoletnie funkcje naczelnika i honorowego
prezesa Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Jaworzu.
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Stra¿akiem by³ tak¿e jego ojciec Jan, wuj Karol oraz inni cz³onko-
wie tej rodziny. Stra¿aczk¹  jest równie¿, bo nie mo¿e byæ inaczej,
d³ugoletnia towarzyszka ¿ycia Stefana � Wanda � której ojciec
Józef Kisia³a te¿ dzia³a³ aktywnie w OSP, jak i jego krewniacy.
Stra¿acka s³u¿ba nie ominê³a oczywi�cie i potomstwa stra¿ackie-
go ma³¿eñstwa W. i S. Brandysów -syna Edwarda, któremu towa-
rzyszy syn Piotr. I zapewne to nie koniec Brandysowego rodu
stra¿ackiego. Do dzia³alno�ci przeciwpo¿arowej Stefana Brandy-
sa sk³oni³y tradycje rodzinne i w³asne zami³owanie, a bezpo�red-
niego werbunku dokona³ w 1947 roku Sebastian Pindór, ówczesny
naczelnik jaworzañskiej OSP. Jako �lusarz- mechanik zajmowa³
siê wtedy napraw¹ nielicznego sprzêtu ga�niczego, jak choæby
rêcznej sikawki czteroko³owej. W pracach tych aktywnie pomaga-
li mu; Antoni Gawêda, Stefan Brandys, Karol Iskrzycki i Jan Wa-
liczek.  Nastêpnie uczestniczy³ we wszystkich akcjach bojowych
i spo³ecznych macierzystej jednostki na terenie Jaworza i okolicy.
Zw³aszcza zas³u¿y³ siê wielce, ju¿ jako naczelnik, ofiarn¹ prac¹
przy budowie okaza³ego Domu Stra¿aka w centrum wsi w latach
60 � tych, który do dzi� dobrze s³u¿y druhom i wszystkim miesz-
kañcom gminy. Przez d³ugi okres w latach 1957 � 1983, ³¹cznie
z piastowanym obecnie zaszczytem �honorowego prezesa�.
Za ofiarn¹ i d³ugoletni¹ s³u¿bê uhonorowany zosta³ wieloma od-
znakami stra¿ackimi, jak choæby Medalem � Bogu na Chwa³ê �
Ludziom na Po¿ytek� im Boles³awa Chomicza i Z³otym Znakiem
Zwi¹zku. Natomiast jego wytê¿ona praca zawodowa zosta³a na-
grodzona m.in. Krzy¿em Kawalerskim Odrodzenia Polski. Pañ-
stwo Brandysowie za szczególne zas³ugi na niwie spo³ecznikow-
skiej zostali przez Radê Gminy w 2006 roku nominowani do presti-
¿owej na Podbeskidziu Nagrody im. ks. pra³ata Józefa Londzina,
a tak¿e odznaczeni przez Prezydenta RP za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie. Prócz tego p. Wanda otrzyma³a wiele zaszczytów za
wieloletnie i owocne przewodniczenie miejscowemu Ko³u Gospo-
dyñ Wiejskich.
A teraz a¿ siê prosi, aby choæ w krótkich s³owach opowiedzieæ
o Jaworzañskiej OSP, jako ¿e naprawdê jest o czym. Bo to prze-
cie¿ pierwsza jednostka stra¿acka w ca³ym regionie � miêdzy
Bielskiem a Cieszynem. Powsta³a ona w 1873 roku z inicjatywy
dzier¿awcy dworu hrabiowskiego Jana Cichego, który obj¹³ jej pre-
zesurê, za� komendantem zosta³ Pawe³ Kozio³, kierownik szko³y.
Pocz¹tkowo s³u¿y³a zabezpieczeniu zabudowañ dworskich, ale
z biegiem czasu objê³a równie¿ mienie ch³opskie. Jednak w zwi¹zku
z postêpuj¹cym zubo¿eniem hrabiego Filipa, jego wsparcie dla
OSP zaczê³o maleæ. Jaworzañska jednostka nie by³a zrzeszona
w Zwi¹zku Krajowym OSP, wiêc nie mia³a poparcia w³adz au-
striackich. Z tego faktu wynika³y zw³aszcza trudno�ci finansowe.
Jednak ówczesny wójt gminy Pawe³ Binek nie dopu�ci³ do ca³ko-
witego upadku stra¿y po¿arnej. Reaktywizacja OSP nast¹pi³a
8 grudnia 1898 roku na zebraniu, w którym wziê³o udzia³ 67 miesz-
kañców. Do stra¿y zapisa³o siê 20 osób. Odt¹d OSP rozwija³a siê
pomy�lnie, oczywi�cie z perturbacjami czasów dwóch wojen �wia-

towych. W odrodzonej Polsce trud organizacyjny stra¿y podj¹³
druh Sebastian Pindór, wraz z innymi aktywistami. Dewastacja
dobytku po¿arniczego by³a ca³kowita, zaczyna³a siê praca od pod-
staw. Entuzjazm by³ ogromny, a manifestowali go jaworzañscy
druhowie swym udzia³em w zjazdach stra¿ackich. W sierpniu 1945
roku  odby³ siê pierwszy po wojnie zjazd Stra¿actwa �l¹skiego
w Katowicach, w którym udzia³ wziêli; druh Sebastian Pindór, Lu-
dwik Matuszek, bracia Adamusowie, Karol Iskrzycki, Karol Mo-
cza³a i Alojzy Wyroba. W zje�dzie stra¿ackim na Górze �w. Anny
w maju 1946 roku wziê³o udzia³ 6 delegatów OSP z Jaworza;
Edward Biel, Alojzy Bo¿ek, Karol Bo¿ek, Stefan Brandys, Robert
Brandys i Marian Buczek. Jubileusz 75 � lecia OSP w 1948 roku
mia³ szczególnie podnios³y charakter, poniewa¿ z tej okazji jed-
nostka otrzyma³a piêkny sztandar. Wielkim i wa¿kim wydarze-
niem dla ca³ej wsi by³a budowa okaza³ego Domu Stra¿aka i jego
oddanie do publicznego u¿ytku w 1967 roku. W nim skupia siê po
dzieñ dzisiejszy ¿ycie �Bractwa �w. Floriana� i mieszkañców ca³ej
gminy. Kierownikami budowy Domu Stra¿aka byli; druh Józef Ty-
mon oraz druh Jan Zontek .  Przy OSP dzia³a Klub Honorowych
Dawców Krwi, którym kieruje energicznie od wielu lat druh Alek-
sander Greñ. Warto te¿ nadmieniæ, ¿e cz³onkiem honorowym ja-
worzañskiej OSP by³ nie¿yj¹cy druh Antoni Kobiela, by³y wicewo-
jewoda bielski oraz cz³onek w³adz stra¿ackich wszystkich szcze-
bli, ³¹cznie z centralnymi w Warszawie. Obecnie �rz¹dz¹� w OSP
� prezes Czes³aw Malchar i naczelnik Andrzej Raczkowski. Nato-
miast nadrzêdn¹ pieczê nad wszystkimi jednostkami stra¿ackimi
na obszarze gminy Jaworze sprawuje prezes Zarz¹du Gminnego
OSP � wójt Zdzis³aw Bylok.
W jaworzañskiej OSP dzia³a równie¿ dru¿yna m³odzie¿owa,
która zrzesza m³odych ch³opców, którym nieobce s¹ tradycje
s³u¿by stra¿ackiej w naszej gminie. OSP w Jaworzu jak i po-
szczególni jej cz³onkowie byli ju¿ wielokrotnie odznaczani za
zas³ugi. Oto kilka danych na ten temat:
Jaworzañska OSP odznaczona jest Z³otym Znakiem Zwi¹zku
-1983 rok (110 lecie  istnienia),  Medalem �Zas³u¿ony dla roz-
woju Jaworza� oraz Medalem Zas³u¿ony dla Województwa �l¹-
skiego.
Odznaczeni druhowie Z³otym Znakiem Zwi¹zku: Sebastian Pin-
dór, Stefan Brandys, Antoni Kobiela, Edward  Biel, Czes³aw
Malchar. Medalem im. Boles³awa Chomicza: Józef Tymon, Ste-
fan Brandys.
Za dzia³alno�æ i oddane ponad 22 litry krwi odznaczeni Br¹zo-
wym Krzy¿em Zas³ugi: Aleksander Greñ, Czes³aw Malchar,
Jerzy Knapczyk i Krzysztof Jakubiec. Ca³okszta³t bogatej
i ofiarnej dzia³alno�ci jednostki odzwierciedla kunsztownie pro-
wadzona od dawna i niezwykle interesuj¹ca �Kronika OSP Ja-
worze�, jak równie¿ liczne artyku³y prasowe tak¿e pisz¹cego
ten tekst m.in. w Kalendarzu Beskidzkim, Stra¿aku, Dzienni-
ku Zachodnim, Trybunie Beskidzkiej�

                                         Franciszek Karol Szpok
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                                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
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niem, ¿e rozmiar czcionki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 12 punktów.

tel.: 509 116 889

PRANIE  TAPICERKI

Agencja Us³ug Jêzykowych
Polok Krzysztof

43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698.
tel. (0-33) 817-25-68   e-mail: sworntran@interia.pl

tel. kom. (0-)602-574-561

poleca us³ugi w zakresie:
· t³umaczeñ przysiêg³ych (j. angielski) tekstów ogólnych
i specjalistycznych (w tym t³umaczeñ wszelkich doku-
mentów przed wyjazdem zarobkowym do Irlandii i Wlk.
Brytanii);
· indywidualnych lekcji jêzykowych;
· konsultacji metodyczno-jêzykowych;
· doradztwa merytorycznego podczas pisania prac na-
ukowych (licencjat, praca magisterska);

Informujemy Szanownych Czytelników, i¿ od stycznia br Echo Jaworza dostêpne jest w wersji on-line na stronie O�rodka
Promocji Gminy Jaworze;�http://www.opgj.pl/echojaworza. oraz Urzêdu Gminy: htm://www.jaworze.pl.

 W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

KICKBOXING (zdjêcia na str. 20)
W  dniach  20-22  w Piasecznie  ko³o Warszawy odby³y siê  Mistrzostwa Polski Seniorów w Kick-Boxingu w formule Full- Contact.
Zawody rozgrywane by³y  na ringu bokserskim  8 na 8 m . Do Piaseczna przyjecha³o 160 zawodników z 27 klubów z ca³ej Polski. Rundy
rozgrywane by³y 3 razy 2 minuty , walka koñczy³a siê przez KO, RSC, LUB przez przewagê punktow¹.
Nasi zawodnicy zdobyli dwa medale z³oty i br¹zowy. Malwina Synecka  z³oto i tytu³ Mistrza Polski 2007 full-contact jednocze�nie
kwalifikacja do kadry narodowej. Barbara �liwa br¹zowy medal. Malwina Synecka  jest wychowank¹ trenera Piotra Turchana , reprezen-
tuje klub Beskid-dragon  ma lat 19 , trenuje od 11 roku ¿ycia, ma na koncie 17 medali w tym 7 z mistrzostw Polski i 3 z Mistrzostw
Europy. Barbara �liwa lat 19 trenuje od 12 roku ¿ycia , 2-krotna Mistrzyni Europy, wielo krotna  mistrzyni Polski. Obecnie zawodniczki
te i 6 innych  zawodników przygotowuj¹ siê do Mistrzostw Polski low-kic  które odbêd¹ siê 16-17 czerwca we Wroc³awiu. Do formu³y low-
kic trenuj¹ pod okiem trener Agnieszki Turchan , instruktora Muay-thaj . Jednocze�nie w imieniu klubu zapraszamy wszystkich
chêtnych na 10 Mistrzostwa Podbeskidzia, które odbêd¹ siê  9 czerwca w sali Gimnazjum w Jaworzu. Zawody rozgrywane bêd¹ w
formule semi-contact kat. Od 6-16 lat.

£UCZNICZY SEZON LETNI ROZPOCZÊTY. (zdjêcia na str. 20)
21 kwietnia w Prudniku pierwsz¹ rund¹ Pucharu Polski rozpoczêli zmagania juniorzy. Dobrze w swym pierwszym starcie zaprezentowa³
siê Sebastian Kruczek, zajmuj¹c   ostatecznie 8 miejsce. W dniach 27.04 �1.05. we Lwowie odby³y siê miêdzynarodowe zawody
³ucznicze �Nadzieje Olimpijskie�. Kadra juniorek m³odszych, w sk³adzie której startowa³a nasza zawodniczka Anna Hoczek, zajê³a
drugie miejsce, ustêpuj¹c jedynie reprezentacji Ukrainy, natomiast Sebastian Kruczek zdoby³ kwalifikacje na Puchar Europy Juniorów.
Bêdzie on rozegrany 20-26. maja w Limassol na Cyprze. ¯yczymy Mu powodzenia. 2 maja rozpoczêli swoje zmagania najm³odsi
³ucznicy. W inauguracyjnym turnieju w Suchej Beskidziej dru¿yna UKS �Dziesi¹tka Komes� Jaworze zdoby³a trzecie miejsce. W
kategorii ch³opców m³odszych najlepszym okaza³ siê Przemys³aw G³uszek, za� w�ród dziewcz¹t m³odszych czwarta by³a Paulina
Panewka. Nastêpne starty przed nami. Zapraszamy wszystkich sympatyków 26 maja na boisko �Czarnych � Jaworze, gdzie o godz. 11-
tej rozegrane zostan¹ zawody ³ucznicze �Eurobeskidy�. Udzia³ swój zapowiedzia³y ekipy ze S³owacji  i  Czech. Zapraszamy równie¿ na
nasz¹ stronê www.uksdziesiatka.republika.pl                                                       Stanis³aw Hoczek.
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 W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

SZCZÊ�LIWA TRZYNASTKA
We �rodê 2 maja odby³ siê 13 Rodzinny Rajd Rowerowy.
O godz. 13,00 otwarcia rajdu dokona³ przewodnicz¹cy Rady
Gminy A. �liwka, a tradycyjnie ju¿ wiceprzewodnicz¹cy
Z. Putek poprowadzi³ 59. uczestników 16. kilometrow¹ tra-
s¹ do Na³ê¿a i z powrotem do amfiteatru. Pogoda i kondy-
cja wszystkich uczestników rajdu i tych najm³odszych i
najstarszych dopisa³a wy�mienicie. Wszyscy byli w do-
skona³ym nastroju, a szczególnie Daniel Garbas z Jawo-
rza, dziesiêcioletni szczê�ciarz, który wylosowa³ g³ówn¹
nagrodê � rower górski. Natomiast Miko³aj Symin z Biel-
ska-Bia³ej i Martyna Zypser z Jaworza zostali bohaterami
rajdu, maj¹c odpowiednio najwiêcej i najmniej lat z wszyst-
kich uczestników. Wprawdzie trzylatek Franciszek Heller
z Jaworza mia³ mniej lat od Martyny, ale przejecha³ trasê
rajdu na tylnym siode³ku taty roweru, a Martynka sama na
rowerze. Wszystkich uczestników rajdu stawiamy za wzór
do na�ladowania przy nastêpnej okazji, tym bardziej ¿e
nie bêdzie to ju¿ 13 rajd, co mo¿e przes¹dnych pohamo-
wa³o przed startem.                              red.
TO CIESZY!
LKS Wilkowice - KS "Czarni" - wynik 1:4. Strzelcy bra-
mek Artem Myagkij-3, Adam Du�-1. Mecz odby³ siê
28.04.2007. �Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.                    red.

KICKBOXING Malwina Synecka i Barbara �liwa £UCZNICZY SEZON LETNI ROZPOCZÊTY


