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MONITORING REALIZACJI PROGRAMU WYBORCZEGO WÓJTA
- �NASZE JAWORZE�  cd. na str. 11

ISO 9001 W URZÊDZIE GMINY: PO
PIERWSZE ZADOWOLENIE KLIENTA
Z inicjatywy Wójta Zdzis³awa Byloka od 20 kwietnia ubie-
g³ego roku w Urzêdzie Gminy Jaworze wdra¿any jest sys-
tem zarz¹dzania jako�ci¹ zwany potocznie ISO. W tym
celu pod nadzorem eksperta z firmy ASTE - dr. in¿. An-
drzeja Soleckiego opracowana zosta³a niezbêdna doku-
mentacja obejmuj¹ca Politykê Jako�ci, której tre�æ do-
stêpna jest na stronie internetowej Urzêdu, a tak¿e Ksiê-
gê Jako�ci oraz najwa¿niejsze procedury postêpowania
dotycz¹ce �wiadczenia us³ug na rzecz mieszkañców
gminy, które z kolei przeznaczono do u¿ytku wewnêtrz-
nego oraz nie s¹ one udostêpniane na zewn¹trz. Aktual-
nie w Urzêdzie trwa tzw. audit wewnêtrzny prowadzony
przez powo³anych do tego pracowników, którego celem
jest w pierwszym rzêdzie potwierdzenie, ¿e system za-
rz¹dzania jako�ci¹ jest zgodny z przyjêtymi ustaleniami
i wymaganiami normy ISO 9001:2001, a przy tym zosta³
skutecznie wdro¿ony. W dalszej kolejno�ci (najprawdo-
podobniej na prze³omie wrze�nia i pa�dziernika) przepro-
wadzony zostanie przez przedstawicieli wyspecjalizowa-
nej jednostki certyfikuj¹cej audit zewnêtrzny, a jego wy-
nik zadecyduje o przyznaniu ju¿ samego certyfikatu ISO
9001:2000.
Procesowi obejmowania naszego Urzêdu systemem za-
rz¹dzania jako�ci¹ towarzyszy³a tak¿e reorganizacja
Urzêdu polegaj¹ca na stworzeniu stanowiska Pe³nomoc-
nika Wójta ds. Systemu Zarz¹dzania Jako�ci¹ oraz po-
dzia³u dotychczasowego Referatu Organizacyjnego
i Spraw Spo³ecznych na dwie nowe komórki organizacyj-
ne � Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich oraz
Referat Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich. Ra-
cjonalizacjê systemu zarz¹dzania Urzêdem dope³ni³o
powo³anie Gminnego Zespo³u O�wiaty, który jako jednost-
ka organizacyjna gminy przejmie od sierpnia br. wszelkie
sprawy z zakresu obs³ugi ekonomicznej i administracyj-
nej placówek o�wiatowych, tj. szkó³ i przedszkoli.
Mo¿na by zapytaæ, czym w³a�ciwie jest ISO? W kolo-
kwialnym jêzyku skrót ten oznacza przede wszystkim nor-
my, które opisuj¹ system jako�ci w danej firmie lub innej
organizacji. Jednak sam skrót ISO pochodzi od angiel-
skiej nazwy Miêdzynarodowej Organizacji Standaryzacyj-
nej (International Organization of Standarization), która
zajmuje siê wydawaniem i okre�laniem norm i standar-
dów, jakie musz¹ zostaæ spe³nione przez podmioty d¹-
¿¹ce do uzyskania stosownego certyfikatu jako�ci. Naj-

wa¿niejszym aktem, stanowi¹cym podstawê dla opraco-
wania kolejnych dokumentów w ramach systemu ISO, jest
okre�lana rokrocznie przez Wójta Polityka Jako�ci, za-
wieraj¹ca podstawowe kierunki rozwoju gminy. Na jej pod-
stawie Pe³nomocnik ds. ISO opracowuje Ksiêgê Jako�ci,
bêd¹c¹ uszczegó³owieniem samej Polityki Jako�ci oraz
zawieraj¹c¹ podstawowe wskazówki dla pracowników
Urzêdu w zakresie stosowania abstrakcyjnych norm
w prze³o¿eniu na potrzeby klientów, a tak¿e pozosta³e pro-
cedury postêpowania w zakresie realizacji najistotniej-
szych zadañ administracji publicznej w gminie (w przy-
padku naszego urzêdu jest to 21 �cie¿ek postêpowañ,
które niejednokrotnie sk³adaj¹ siê z wielu czê�ci szcze-
gó³owych).
Podstawowym celem, dla którego warto podj¹æ starania
na rzecz uzyskania certyfikatu ISO przez Urz¹d Gminy
jest niew¹tpliwie poprawa obs³ugi interesantów, a wiêc
przede wszystkim mieszkañców Jaworza. Wspomniana
wy¿ej dokumentacja okre�la m.in. terminy za³atwiania
konkretnych spraw, doprecyzowuje tak¿e zadania po-
szczególnych pracowników Urzêdu i sposób oceny ich
pracy, a przy tym nak³ada na urzêdników obowi¹zek spo-
rz¹dzenia tzw. kart us³ugi, czyli swoistych �ci¹g dla
wszystkich za³atwiaj¹cych swoje sprawy w urzêdzie, które
wskazuj¹ co, gdzie i jak za³atwiæ. Ta karta wskazuje prze-
pisy prawne, które znajduj¹ zastosowanie w danej spra-
wie, okre�la dokumenty, jakie z³o¿yæ lub przed³o¿yæ po-
winien wnioskodawca, wysoko�æ ewentualnej op³aty skar-
bowej, stanowisko pracy odpowiedzialne za za³atwienie
sprawy, termin i tryb jej za³atwienia i wreszcie informacjê
o mo¿liwo�ci odwo³ania siê od ewentualnego rozstrzygniê-
cia. Wszystkie karty us³ug udostêpnione zostan¹ na stro-
nach internetowych Urzêdu oraz na poszczególnych sta-
nowiskach pracy.
System ISO obejmuje równie¿ konieczno�æ bie¿¹cego
monitorowania informacji dotycz¹cej poziomu spe³nienia
wymagañ klienta. Dlatego te¿ opracowana zosta³a an-
kieta, która na bie¿¹co przekazywana bêdzie interesan-
tom, a docelowo na stronie internetowej pojawi siê pro-
gram, który w wersji online umo¿liwi wszystkim wyra¿e-
nie swojej opinii o pracy naszych urzêdników � a tym
samym ka¿dy bêdzie móg³ anonimowo dokonaæ oceny
kompetencji i uprzejmo�ci urzêdnika, ale równie¿ zamie-
�ciæ ogólne uwagi co do pracy Urzêdu.

cd. na str. 11
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URZ¥D GMINY BEZ TAJEMNIC

OG£OSZENIE
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany studium
uwarunkowania kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Jaworze. Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.) zawiada-
miam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Jaworze dla terenów lokalizacji centrum
balneorekreacyjnego w Jaworzu w rejonie ul. Folwarcznej (1)
oraz terenów lokalizacji zbiornika retencyjnego w Jaworzu
Na³ê¿u (2), w dniach od 20.06.2007 r. do 31.07.2007 r.
w siedzibie Urzêdu Gminy w Jaworzu, pokój nr 22 w godzi-
nach od 9.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie rozwi¹zaniami
odbêdzie siê w dniu 29.06.2007 r. w sali sesyjnej Urzêdu Gminy
w Jaworzu o godz. 14.00.  Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy,
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne niepo-
siadaj¹ce osobowo�ci prawnej mog¹ wnosiæ uwagi do projek-
tu zmiany studium.
Uwagi nale¿y sk³adaæ na pi�mie do Wójta Gminy Jaworze
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo�ci, której uwaga do-
tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2007 r.

                        Zdzis³aw Bylok Wójt Gminy Jaworze

APEL
Wójt Gminy Jaworze przypomina wszystkim mieszkañcom,
w³a�cicielom, u¿ytkownikom nieruchomo�ci po³o¿onych na
terenie Gminy Jaworze o obowi¹zku utrzymania w nale¿y-
tym porz¹dku swoich posiad³o�ci i niszczenia chwastów
wystêpuj¹cych na posesjach, poboczach ulic, w rowach przy-
dro¿nych przylegaj¹cych do posesji itp.
Utrzymywanie posesji i pól wy³¹czonych z uprawy, bez ja-
kichkolwiek zabiegów pielêgnacyjnych s¹ �ród³em zachwasz-
czania pól s¹siednich, a szczególnie rolniczo uprawianych.
Wobec powy¿szego, id¹c ku polepszeniu walorów estetycz-
nych naszej gminy jak i zapobieganiu procesom degradacji
i dewastacji gruntów rolnych proszê o dostosowanie siê do
niniejszego apelu.
Pamiêtajmy o tym, i¿ nasze otoczenie �wiadczy o nas sa-
mych.                       Zdzis³aw Bylok Wójt Gminy Jaworze

INFORMACJA DLA MIESZKAÑCÓW
Niniejszym informujemy, ¿e Urz¹d Gminy Jaworze syste-
matycznie bêdzie dokonywaæ czynno�ci w zakresie nadzo-
ru nad realizacj¹ obowi¹zków w³a�cicieli nieruchomo�ci okre-
�lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 3-3b ustawy z dnia 13 wrze�nia
1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach (t.j.

Dz.U. z 2005 r.,� Nr 236, poz. 2008 z pó�n. zm.). W tym celu
w³a�ciciele nieruchomo�ci zobowi¹zani s¹ udokumentowaæ,
poprzez okazanie stosownej umowy na korzystanie z us³ug
wykonywanych przez przedsiêbiorcê posiadaj¹cego zezwo-
lenie na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opró¿nia-
nia zbiorników bezodp³ywowych (art. 6 ust. 1 ustawy o utrzy-
maniu czysto�ci i porz¹dku w gminach) a tak¿e przez oka-
zanie dowodów p³acenia za te us³ugi. W zwi¹zku z powy¿-
szym prosimy o przygotowanie wskazanych dokumentów,
celem usprawnienia opisanej wy¿ej procedury, podstawê której
stanowi art. 6 ust. 1 w zwi¹zku z art. 5 ust. 6 wy¿ej cytowa-
nej ustawy. Jednocze�nie informujemy, ¿e w najbli¿szych
miesi¹cach kontroli bêd¹ podlegaæ nastêpuj¹ce ulice:
Astrów, Wschodnia. Pagórkowa, Graniczna, Zielna, Cisowa,
Podgórska, Wypoczynkowa, Tulipanowa, Widok.
                                                                  £ucja Habdas
PAMIÊTAJ, WYMIEÑ KSI¥¯ECZKOWY
DOWÓD OSOBISTY
Apelujemy do wszystkich mieszkañców Gminy Jaworze, aby
nie zwlekali z wymian¹ swojego ksi¹¿eczkowego dowodu
osobistego, albowiem dokumenty te uznawane s¹ w obiegu
prawnym tylko do dnia 31 grudnia 2007 r.
Gmina w sytuacjach krytycznych nie bêdzie w stanie pomóc
wnioskodawcy w przy�pieszeniu wystawienia nowego dowodu
osobistego, a to dlatego i¿ dokumenty te wystawiane s¹ War-
szawie, a nie jak to mia³o miejsce do roku 2000 w gminie.
Proces uzyskania dowodu osobistego trwa 1 miesi¹c, a ju¿
w chwili obecnej otrzymujemy je z opó�nieniami.
                                                                    A. Zagórska
INFORMACJA O STANIE INWESTYCJI W
GMINIE JAWORZE NA DZIEÑ
31.05.2007R.

W czerwcu zakoñczono kolej-
ne postêpowania przetargowe

i wybrano wykonawców dwóch inwestycji gminnych, których
realizacjê zaplanowano w miesi¹cach wakacyjnych z termi-
nem zakoñczenia w m-cu wrze�niu:
1.  Rozpoczêcie budowy hali sportowej przy Gimnazjum
w Jaworzu przy ul. Wapienickiej. W roku bie¿¹cym przewi-
dziano realizacjê I etapu budowy obiektu, który obejmuje wy-
konanie fundamentów hali.
 2.   Przebudowa widowni amfiteatru obejmuj¹ca: ca³kowit¹
wymianê ³awek, wykonanie nowych stopni terenowych
i nowej nawierzchni pod ³awkami kostki brukowej. Inwesty-
cja ta w ca³o�ci finansowana bêdzie z Programu Inicjatywy
Wspólnotowej  INTEREG  IIIA  CZECHY-POLSKA.
                                                                  £ucja Habdas
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SPRAWD� ILE MO¯ESZ ZYSKAÆ
- FUNDUSZE UNIJNE DLA ROLNIKÓW
I PRZEDSIÊBIORCÓW
W dniu 27 czerwca (�roda) 2007 r. w godz. 14.00 � 18.15 w Sali
OSP Jaworze odbêdzie siê BEZP£ATNE SZKOLENIE DLA
PRZEDSIÊBIORCÓW I ROLNIKÓW naszej gminy. Spotkanie
po�wiêcone bêdzie mo¿liwo�ci pozyskania dofinansowania ze
�rodków funduszy strukturalnych na rozwój prowadzonej dzia-
³alno�ci lub jej rozpoczêcie. Na szkoleniu bêdzie mo¿na uzyskaæ
wiele praktycznych wskazówek i informacji o tym jak i na co mo¿-
na otrzymaæ unijne dotacje, jak za³atwiæ niezbêdne formalno�ci.
Uczestnicy spotkania bêd¹ mieli mo¿liwo�æ uzyskania indywi-
dualnych porad oraz bezp³atnego wykonania wstêpnego projek-
tu wniosku o dofinansowanie.
Program spotkania:
Czê�æ I   godz. 14:00 - 16:00
1.Dofinansowanie dla rolników w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013
2.Z jakich funduszy i w jakim zakresie mo¿na bêdzie skorzystaæ
(dopasowanie do indywidualnych potrzeb rolników).
3.Warunki jakie trzeba spe³niaæ aby móc ubiegaæ siê o dofinan-
sowanie
4.Podsumowanie oraz odpowiedzi na pytania
Czê�æ II   godz. 16:15 - 18:15
1.Dofinansowanie dla mikroprzedsiêbiorstw, ma³ych i �rednich
firm z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa �l¹-
skiego na lata 2007-2013
2.Z jakich funduszy i w jakim zakresie mo¿na bêdzie skorzystaæ
(dopasowanie do indywidualnych potrzeb uczestników szkole-
nia).
3.Warunki, jakie trzeba spe³niæ aby móc ubiegaæ siê o dofinanso-
wanie
4.Podsumowanie szkolenia oraz odpowiedzi na zapytania
uczestników.
Szkolenie prowadzi Firma "Twój Doradca" z Bielska Bia³ej,
ul. 1 Maja 24, tel. 033-811-42-01 wew. 26.

2007-2013: CO NAJMNIEJ 30 MILIONÓW
DLA JAWORZA
W 2007 roku rozpocz¹³ siê kolejny siedmioletni okres programo-
wania w Unii Europejskiej, co dla ka¿dej z prawie trzech tysiêcy
gmin w naszym kraju stanowi nie tylko ogromn¹ szansê na skok
rozwojowy, ale jednocze�nie wielkie wyzwanie tak pod wzglê-
dem finansowym, jak i organizacyjnym. Myli³by siê ten, kto my�li,
¿e pieni¹dze unijne na dofinansowanie danego projektu to ³atwa
sprawa. Po w³a�ciwie ju¿ czterech latach do�wiadczeñ na tym
polu, jakie gmina Jaworze ma ju¿ za sob¹, mo¿na powiedzieæ,
¿e zdobycie �rodków to jedno, a ich w³a�ciwe rozliczenie to dru-
gie. Zaczynali�my do�æ skromnie � najpierw by³ to Sapard oraz
Phare, czyli fundusze przedakcesyjne, które Unia stworzy³a pañ-
stwom kandydackim w celu zbli¿enia siê ich poziomu rozwoju
spo³eczno-gospodarczego do poziomu reprezentowanego przez

najbiedniejsze kraje Wspólnoty jak Grecja czy Portugalia. Jed-
nak najwiêksze pieni¹dze pojawi³y siê dopiero z chwil¹ uzyska-
nia pe³noprawnego cz³onkostwa we Wspólnocie tj. po 1 maja
2004 roku. Z szansy tej nie mogli�my nie skorzystaæ, gdy¿ �wiad-
czy³oby to ca³kowicie o braku odpowiedzialno�ci i wyobra�ni �
inna sprawa, ¿e z dziesiêciomilionowego bud¿etu trudno sfinan-
sowaæ jakiekolwiek wiêksze inwestycje. Dziêki temu Jaworze
zyska³o nieco inne oblicze � wzd³u¿ ulicy Zdrojowej nie strasz¹
ju¿ przypadkowo pouk³adane betonowe p³ytki zwane na wyrost
chodnikiem, w rejonie ulicy Turystycznej pojawi³ siê nowy po-
nadkilometrowy kolektor g³ówny kanalizacji, a podczas do¿ynek
bêdzie mo¿na usi¹�æ w Amfiteatrze na ca³kiem nowych ³awkach,
które nie bêd¹ ju¿ groziæ zniszczeniem ubrania. To wszystko nie
by³oby mo¿liwe bez zewnêtrznego wsparcia siêgaj¹cego nieraz
i nawet 85% kosztów inwestycji przy bud¿ecie, którego blisko
po³owê stanowi¹ wydatki sztywne na o�wiatê.
Przed nami jednak kolejne przedsiêwziêcia, przy których do�wiad-
czenia lat poprzednich wydaj¹ siê byæ przys³owiow¹ bu³k¹
z mas³em. I nie chodzi ju¿ tutaj nawet o ich zasiêg czy monta¿
finansowy, ale to, ¿e stanowi¹ one pewn¹ integraln¹ czê�æ du-
¿ych programów subregionalnych realizowanych przy wspó³pracy
z s¹siednimi gminami i powiatami, co dodatkowo wymaga od
nas wielkiego zaanga¿owania i odpowiedzialno�ci podczas ich
wdra¿ania. Gmina Jaworze jest partnerem w ramach wdra¿ania
dwóch wielkich projektów � tzw. kluczowego pn. �Rozwój infra-
struktury turystycznej Subregionu Po³udniowego�, który wpisany
zosta³ jako odrêbne zadanie w Regionalnym Programie Opera-
cyjnym Województwa �l¹skiego na lata 2007-2013 (RPO) oraz
Programu Rozwoju Subregionu. Poza tym na normalnych zasa-
dach bêdziemy beneficjentem programów RPO (który jest odpo-
wiednikiem ZPORR w poprzednim okresie programowania) oraz
programów wspó³pracy przygranicznej, które bêdziemy mogli
realizowaæ wspólnie z naszymi partnerami z Czech i S³owacji.
Jak powszechnie wiadomo z uwagi na przed³u¿aj¹c¹ siê proce-
durê zatwierdzania poszczególnych dokumentów przez Komi-
sjê Europejsk¹ przesuniêciu uleg³y terminy naboru wniosków
aplikacyjnych dotycz¹cych poszczególnych projektów przez sa-
morz¹dy, a najprawdopodobniejsz¹ dat¹ przy zachowaniu spo-
rego optymizmu bêdzie czwarty kwarta³ tego roku. Ju¿ dzisiaj
mo¿emy jednak byæ stosunkowo pewni, o ile Komisja Europej-
ska nie zakwestionuje zaproponowanych przez stronê polsk¹
za³o¿eñ, ¿e Jaworze mo¿e liczyæ na realizacjê inwestycji o war-
to�ci blisko 10 mln z³, co przy rocznym bud¿ecie o warto�ci dwu-
nastu milionów mo¿e zrobiæ wra¿enie (a s¹ to inwestycje tylko
w zakresie tych dwóch szczególnych programów, o których mowa
wy¿ej). I tak w ramach przed³o¿onych Brukseli propozycji znala-
z³y siê nastêpuj¹ce projekty: (1) budowa �cie¿ki rowerowej wzd³u¿
ulicy Cisowej � 1,5 mln z³, (2) budowa toru rowerowego z zaple-
czem � 750 tys. z³, (3) modernizacja Parku obejmuj¹ca odbudo-
wê stawu i �cie¿ek wraz z o�wietleniem � 2 mln z³, (4) budowa
�cie¿ki pieszo-rowerowej wzd³u¿ ul. S³onecznej � 1,5 mln z³, (5)
budowa parkingu w centrum Jaworza � 350 tys. z³, (6) moderni-
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zacja Amfiteatru poprzez przebudowê sceny, jej zadaszenia oraz
zabudowañ socjalnych i miasteczka � ponad 2 mln z³, (7) budo-
wa �cie¿ki dla pieszych wzd³u¿ ul. Turystycznej � 700 tys. z³.
Ponadto w ramach Programu Rozwoju Subregionu przewiduje
siê odbudowê samej ulicy Turystycznej � blisko 1 mln z³otych,
a tak¿e utrwalenie na no�nikach elektronicznych historii �wiet-
no�ci Jaworza czyli dokumentów hrabiowskich znajduj¹cych siê
w depozycie Muzeum �l¹ska Cieszyñskiego, które to zadanie
kosztowaæ bêdzie oko³o 100 tys. z³otych.
Jak ju¿ wspomina³em wy¿ej to tylko zadania, których finanso-
wania mo¿emy byæ prawie pewni, gdy¿ ujête zosta³y w pro-
jektach niepodlegaj¹cych zwyk³ej �cie¿ce konkursowej. Poza
nimi Urz¹d Gminy przygotowuje szereg dzia³añ, na które
wnioski docelowo bêd¹ sk³adane w trybie konkursu do Urzê-
du Marsza³kowskiego czy Sekretariatów Technicznych po-
szczególnych programów wspó³pracy transgranicznej w O³o-
muñcu (dla programu polsko-czeskiego) i w Warszawie (dla
programu wspó³pracy ze S³owacj¹). Miêdzy innymi ju¿ trwa-
j¹ prace nad przygotowaniem dokumentacji do inwestycji do-
tycz¹cej kanalizacji ca³ej gminy o warto�ci 20 milionów z³o-
tych. Dlatego � tak ca³kiem na marginesie � proszê siê nie
zdziwiæ, gdy w ci¹gu dwóch lat na obszarze w³a�ciwie ca³e-
go Jaworza pojawi¹ siê koparki, spychacze i kilometry rur
PCV.
Reasumuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e okres programowania
rozwoju na lata 2007-2013 bêdzie czasem wytê¿onej pracy
i wielkiej odpowiedzialno�ci wi¹¿¹cej siê nie tylko z w³a�ci-
wym zrealizowaniem poszczególnych zadañ, ale i ich w³a-
�ciwym rozliczeniem. Jak ciê¿ka to jest praca mo¿e powie-
dzieæ ka¿dy, kto mia³ cokolwiek wspólnego ze �rodkami po-
chodz¹cymi z Unii Europejskiej � tutaj liczy siê bowiem ka¿-
dy grosz, wa¿ny jest ka¿dy dzieñ okre�lony w harmonogra-
mie realizacji inwestycji, a najmniejsze nawet przesuniêcie
czy odstêpstwo od zawartej z wojewod¹ umowy musi byæ
poprzedzone zawarciem stosownego porozumienia czy anek-
su. Jednak¿e z perspektywy czasu i ubieg³ego okresu finan-
sowania 2004-2006 mo¿na stwierdziæ, ¿e wysi³ek ten jest
nadzwyczaj op³acalny i wart ka¿dej godziny pracy, szczegól-
nie gdy mo¿na bêdzie ju¿ wkrótce doj�æ do zmodernizowa-
nego Amfiteatru nowo wybudowanym chodnikiem wzd³u¿ ulicy
Zdrojowej.
Fundusze unijne to najwa¿niejsza dzisiaj z dróg uzyskania
dodatkowych �rodków finansowych na realizacjê najwa¿niej-
szych zadañ, jakie stoj¹ przed gmin¹, a które nie mog³yby
zostaæ zrealizowane z samego tylko bud¿etu. Dlatego te¿,
przygotowuj¹c siê do tej wytê¿onej i odpowiedzialnej pracy,
Wójt ju¿ z pocz¹tkiem tego roku wydzieli³ w strukturze Urzê-
du nowy Referat Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich,
który zajmowaæ siê bêdzie przede wszystkim sprawami
z zakresu pozyskiwania �rodków unijnych. Ju¿ wkrótce Rada
Gminy uchwali tak¿e nowy Program Rozwoju Lokalnego oraz
zaktualizuje Wieloletni Program Inwestycyjny, które bêd¹ sta-
nowi³y podstawê do wszelkich dzia³añ podejmowanych przez
Wójta na tym polu. To wszystko jest ¿ywym dowodem na to,
¿e Gmina Jaworze w pe³ni przygotowana jest do wy�cigu

o pieni¹dze z Unii Europejskiej i na pewno nie stoi na prze-
granej pozycji.
Równolegle do dzia³añ opisanych powy¿ej w Urzêdzie trwaj¹
prace nad realizacj¹ jednego ze strategicznych projektów roz-
woju miejscowo�ci dotycz¹cych zagospodarowania odwiertów
wód solankowych i uczynienie z Jaworza wa¿nego o�rodka bal-
neologiczno-rekreacyjnego, ale to ju¿ temat na ca³kiem inny ar-
tyku³.
                                                                     Rados³aw G. Osta³kiewicz
     Kierownik Referatu Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich

MIA£O BYÆ INACZEJ
Do kolejnych edycji Echa Jaworza (po kwietniowej) informacje
bie¿¹ce i plany Lokalnej Grupy Dzia³ania �Beskid �l¹ski Górom�,
mia³y byæ przygotowane przez zarz¹d LGD. Poniewa¿ redakcja
ju¿ drugi miesi¹c bezskutecznie oczekiwa³a na materia³y, odwie-
dzili�my biuro LGD w Brennej. Przyj¹³ nas pan Rudolf Holeksa,
który z ramienia Zarz¹du prowadzi (na umowê � zlecenie) ca³o�æ
spraw administracyjnych. S¹dz¹c po ilo�ci teczek z dokumenta-
mi, jak na kilka zaledwie miesiêcy dzia³alno�ci od podpisania
umowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (27.01, br.), ma
co robiæ. Umowa okre�la³a bowiem konkretne zadania, 3 etapo-
wy harmonogram ich realizacji i koszty, które nie mog³y przekro-
czyæ kwoty przyznanej do wykorzystania tj. 480 ml z³. LGD musia-
³o zaci¹gn¹æ kredyt, poniewa¿ umowa przewiduje refundacjê
kosztów po wykonaniu zadañ i rozliczeniu siê z poniesionych
wydatków. 1. etap okre�la³ zadania, których termin realizacji mi-
n¹³ 30 maja br. Preliminarz zamyka³ siê kwot¹ 175 ty� z³. Od tej
daty w ci¹gu 14 dni ma byæ gotowe rozliczenie rzeczowo - finan-
sowe i umieszczone na stronie internetowej LGD. Pomimo, ¿e
w rozmowie uzyskali�my informacje, jakie zadania wykonano
i na co wydano prawie ca³¹ kwotê (bez 3 ty�.), to dane opubliku-
jemy w lipcowym wydaniu Echa Jaworza po oficjalnym sprawoz-
daniu LGD. Przed LGD 2. etap z terminem realizacji do koñca
2007 r.  i z pul¹ �rodków do wykorzystania 150 ty�. z³. oraz 3. etap
do 30. marca 2008 r. z pul¹ 154 ty�. Chcia³oby siê
powiedzieæ �kupa roboty�.
Wa¿niejsze jednak, ¿eby wszyscy wiedzieli, ¿e dzia³alno�æ LGD
ma sens i przyniesie zamierzone efekty dla Brennej i Jaworza.
Do 30 marca 2008 roku maj¹ byæ okre�lone konkretne tematy
i projekty, które bêd¹ przedmiotem wniosków o sfinansowanie
ich realizacji. W tym czasie powinna byæ przeprowadzona szero-
ka akcja szkoleniowa i informacyjna, kto i na jakich warunkach
mo¿e sk³adaæ wnioski do LGD o �rodki na realizacjê w³asnych
projektów. LGD po wstêpnej weryfikacji wnioski te przedk³adaæ
bêdzie do Urzêdu Marsza³kowskiego, który wykona analizy i wy-
brane projekty zakwalifikuje do sfinansowania ich realizacji. Mia³o
byæ inaczej. To LGD mia³o byæ dysponentem �rodków z funduszu
Leader +. Niestety jest jak zwykle, ale to ju¿ nie za spraw¹ LGD.
Najwa¿niejszym jest jednak efekt dzia³ania LGD. Realizacja pro-
jektów ma sprawiæ, ¿e Jaworze i Brenna uzyskaj¹ nowe standar-
dy ¿ycia mieszkañców poprzez optymalne wykorzystanie wszyst-
kich walorów i potencja³u regionu. Na razie pozostaje nam cze-
kaæ z nadziej¹, ¿e tak bêdzie.                                                        wb
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STRAJK W PLACÓWKACH O�WIATO-
WYCH W JAWORZU
W dniu 29 maja 2007 roku w ramach ogólnopolskiej akcji
protestacyjnej nauczycieli do dwugodzinnego strajku przy-
st¹pi³a równie¿ wiêkszo�æ nauczycieli z jaworzañskich pla-
cówek o�wiatowych. Strajk ostrzegawczy by³ przeprowadzony
na dwóch pierwszych godzinach zajêæ. W wielu przypadkach
akcja protestacyjna nauczycieli i wychowawców polega³a na
moralnym jej wsparciu ze wzglêdu na konieczno�æ zapew-
nienia dzieciom w³a�ciwej opieki podczas ich pobytu w pla-
cówce o�wiatowej.

Z ̄ YCIA GIMNAZJUM

DZIEÑ OTWARTY SZKO£Y
W tym roku Gimnazjum im. genera³a Maczka na Dzieñ Otwarty
zaprosi³o do odwiedzenia szko³y nie tylko uczniów i rodzi-
ców z Jaworza, ale tak¿e m³odych ludzi z s¹siednich szkó³
z Bielska-Bia³ej. Prezentacja wypad³a nadzwyczaj okazale.
Otwarte by³o m.in. Muzeum Fauny i Flory, Izba Regionalna
oraz wszystkie pracownie, a w wielu klasach przygotowano
dodatkowe zajêcia otwarte, które przeprowadzali nauczycie-

le � opiekunowie danych pracowni przedmiotowych.
W pracowni informatycznej dzia³a³a �kafejka internetowa� pod
opiek¹ Marzeny Wajdy-Parzyk, a dodatkow¹ atrakcj¹ w for-
mie konkursu, by³o szybkie napisanie i sformatowanie tek-
stu w Wordzie. Zmagania te wygra³a jedna z uczennic z SP
nr 1 z Jaworza Daria Penka³a, która przysz³a zobaczyæ na-
sz¹ szko³ê. Uczniowie i go�cie mogli braæ udzia³ w do�wiad-
czeniach z zakresu elektryczno�ci i magnetyzmu, które pro-
wadzi³a Bogumi³a Puchalska. Z kolei w pracowni geogra-
ficznej mo¿na by³o odbyæ �egzotyczn¹ podró¿� z oryginalnie
przebranymi uczniami, którzy automatycznie stawali siê prze-
wodnikami pytaj¹cych o wybrane miejsca.

Podczas Dnia Otwartego szko³y zaprezentowa³a siê tak¿e Liga
Morska i Rzeczna. M³odzi cz³onkowie Ligi odpowiadali na licz-
ne pytania go�ci dotycz¹ce dzia³alno�ci tej organizacji i przed-
stawiali swoje osi¹gniêcia. Du¿ym zainteresowaniem go�ci
cieszy³siê koncert muzyki rockowej w wykonaniu ch³opców
z klasy 2c i program pt. �Czego chcesz od nas panie redakto-
rze?� w wykonaniu klasy 3c, który by³ parodi¹ wywiadów na
¿ywo oraz wszelakiego typu tok szo³ów. Mi³ym urozmaice-
niem okaza³ siê pokaz robienia popcornu, który przygotowa³a
katechetka Joanna Michniok, a przy okazji konsumowania
przygotowanego jedzenia mo¿na by³o porozmawiaæ
o zawi³o�ciach religijno � teologicznych. Pogoda by³a sprzy-
jaj¹ca dlatego na jednym z boisk szkolnych odby³ siê mecz
pi³ki no¿nej pomiêdzy gimnazjalistami i przyby³ymi go�æmi.
Natomiast na drugim placu gry odby³ siê pokaz ³uczniczy, któ-
ry prowadzili zawodnicy UKS �Komes � Dziesi¹tka�. W sali
gimnastycznej trwa³y równie¿ zmagania sportowe. Pod opie-
k¹ Renaty Stojak zosta³ rozegrany mecz pi³ki siatkowej po-
miêdzy uczennicami z klasy szóstej z SP nr 1, a gimnazja-
listkami z klas pierwszych oraz pomiêdzy klasami drugimi i
trzecimi naszego gimnazjum. Wszyscy uczestnicy zarówno
rozgrywek sportowych, jak i wystêpów scenicznych otrzyma-
li pami¹tkowe upominki. Cieszymy siê, ¿e nasz¹ szko³ê od-
wiedzili uczniowie ze szkó³ podstawowych, pytali o ró¿ne rze-
czy, przygl¹dali siê prowadz¹cym zajêcia oraz miejscom,
w których siê odbywa³y, gdy¿ pewnie zadawali sobie sprawy,
¿e to w³a�nie na nich czekamy od 1 wrze�nia.
                                                                                    Pb
�WIEDZA O MORZU�
W dniu 12 maja br. w Szczecinie odby³ siê fina³ ogólnopolski
konkursu �Wiedza o Morzu�, do którego, po przeprowadzo-
nych  eliminacjach okrêgowych, zakwalifikowali siê: Domini-
ka ̄ abiñska oraz Marcin W³uyka � cz³onkowie
Miêdzynarodowego Szkolnego Ko³a Ligi Morskiej i Rzecznej
dzia³aj¹cego przy Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu. Wykazuj¹c siê
zdobywan¹ przez kilka lat wiedz¹ z zakresu marynistyki zdo-
byli dru¿ynowo V miejsce  w Polsce. Natomiast
indywidualnie Dominika ̄ abiñska zajê³a VI , a Marcin W³u-
dyka XVI miejsce w Polsce. Sk³ad jury tworzyli: dr El¿bieta
Marsza³ek Rektor Wy¿szej Szko³y Ekonomiczno � Turystycz-
nej w Szczecinie, kmdr Roman Jurak oraz kpt. mar. Tomasz
Dolny z 8 Flotylli Obrony Wybrze¿a Marynarki Wojennej RP,
Jan Dêbski Wiceprezes Zachodniopomorskiego Okrêgu LMiR
oraz kapitan ¿eglugi wielkiej W³odzimierz Grycner. Miêdzy
innymi dziêki takim zdolnym i aktywnym cz³onkom MSKL-
MiR tak czêsto mówi siê o nas na polskim wybrze¿u. I tak
trzymaæ!!!                    Opiekun MSKLMiR   Iwona Kominek
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19 maja minê³a 42 rocznica �mierci Marii D¹browskiej- Pa-
tronki naszej szko³y. Z tej okazji okoliczno�ciow¹ akademiê
przygotowa³a klasa IV d pod opiek¹ nauczycielek Heleny
Dreger i Joanny Lorañczyk- Czader. Dwoje egzaminatorów
przepytywa³o najpierw czwartoklasistów z biografii autorki
Przygód cz³owieka my�l¹cego, by w dalszej czê�ci skiero-

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ

MY CHCEMY GRAÆ W ZIELONE ...
Budzenie �wiadomo�ci ekologicznej w�ród dzieci powinno
byæ sta³ym elementem dzia³añ edukacyjnych ka¿dej nowo-
czesnej szko³y. Jest to zadanie wa¿ne szczególnie dzisiaj,
kiedy krótkowzroczno�æ wielu doros³ych (wymowny przyk³ad
torfowisk Rospudy) stawia pod znakiem zapytania tytu³ow¹
pro�bê najm³odszych z wiersza Jerzego Bielunasa. W Szko-
le Podstawowej nr 1 propagowanie akcji ekologicznych trwa
od dawna. Jedn¹ z nich zorganizowa³a ostatnio pani Bo¿ena
Ry� z klas¹ I b. Na szkolnej scenie mogli�my obejrzeæ m.in.
zabawny Niewielki, ale �liczny Teatrzyk Ekologiczny, który
ostrzega³, ¿e Kto jest na kwiaty ciêty Temu spuchn¹ obie
piêty. M³odzi aktorzy nawo³ywali te¿, aby chroniæ ¿aby i ba-
obaby oraz zachêcali do zrobienia hopsasa do lasa. W dal-
szej czê�ci apelu poznali�my historiê Dnia Ziemi, obcho-
dzonego na �wiecie od 37 lat, przez 200 milionów ludzi ze
140 krajów. Mieli�my te¿ okazjê wys³uchaæ miniwyk³adu spe-
cjalnego go�cia z Urzêdu Gminy- pani Dominiki M³yñskiej-
Lasek, która mówi³a o ochronie jaworzañskich pomników
przyrody (najstarszy- lipa szerokolistna liczy 350 lat). Na
zakoñczenie spotkania pani Miros³awa Hawe³ek og³osi³a
wyniki konkursu fotograficznego Pomniki przyrody w czte-
rech porach roku. Jego laureatami zostali Monika Bisok i
Micha³ Zontek z klasy V c.
Z AUSTRALII DO JAWORZA
9 maja zosta³ rozstrzygniêty Miêdzynarodowy Konkurs Ma-
tematyczny KANGUR 2007. Ide¹ tego konkursu jest zbli¿e-
nie dzieci i m³odzie¿y ca³ego �wiata poprzez rozwi¹zywanie
tych samych zadañ we wspólnej zabawie matematycznej.
Nasz region reprezentowa³y �cis³e umys³y z Bielska-Bia³ej i
powiatu bielskigo, cieszyñskiego, o�wiêcimskiego, pszczyñ-
skiego, suskiego, wadowickiego i ¿ywieckiego- ³¹cznie po-
nad siedem tysiêcy uczniów szkó³ podstawowych . W SP nr
1 zadania matematyczne rozwi¹zywa³o 110 mi³o�ników kró-
lowej nauk. Spo�ród nich komisja wyró¿ni³a 15 osób: Ser-
giusza �wierczka, Annê Balon i Paulinê Forys z klas trze-
cich, Juliusza Szatana, Wojtka Bia³asa i Marcelinê Gr¹b-
kowsk¹ z klas czwartych, Micha³a Wiatrowskiego, Danie-
la Garbasa, Aleksandra Grzymka i Piotra Czajkowskiego
z klas pi¹tych oraz Rafa³a Pilcha, Paw³a Mrzyg³óda, Jaku-
ba Kaulberta i Paw³a Kuklê z klas szóstych.
WSPOMNIENIE O PATRONCE

waæ pytania do publiczno�ci, która bezb³êdnie odpowiada³a
na najtrudniejsze zagadnienia (Jakie by³o panieñskie nazwi-
sko pisarki?, Gdzie pozna³a przysz³ego mê¿a?, Który utwór
powstawa³ w Jaworzu?). Odpowiedzi te wpisywano nastêp-
nie do krzy¿ówki w rozmiarze XXL. Obchodom Dnia Patron-
ki towarzyszy³ konkurs plastyczny na projekt herbu szko³y z
okazji 70-lecia placówki. Zwyciê¿y³a w nim praca dziewczyn
z klasy VI c- Eli Dutki, Angeliki Gacek i Patrycji Panny.
�wiêto Szko³y jest te¿ pierwsz¹ lekcj¹ postaw obywatelskich,
które- jak pokazuje rzeczywisto�æ- staj¹ siê towarem defi-
cytowym w naszym ¿yciu spo³eczno-politycznym. Tymcza-
sem w tym dniu nasi wychowankowie uczyli siê odpowie-
dzialnie wybieraæ swoich reprezentantów do Samorz¹du
Uczniowskiego. W wyniku ich g³osowania wy³oniony zosta³
nowy piêcioosobowy zarz¹d w sk³adzie: przewodnicz¹cy
Miko³aj Jurczyk (kl.Vd), wiceprzewodnicz¹cy Piotr Czaj-
kowski (kl.Vc), sekretarz Kacper Suchoñ (kl.IV b), cz³on-
kowie zarz¹du- Monika Kopeæ (kl.Vc)  i Dawid Pasterny
(kl.IV c).                                    polonista Tomasz Zdunek
�S£OÑCE, S£OÑCE ��
Centrum  Wychowania Estetycznego im. Wiktorii Kubisz w
Bielsku Bia³ej ju¿ po raz  kolejny zorganizowa³o konkurs re-
cytatorski poprzedzony eliminacjami. Do tegorocznych  zma-
gañ przyst¹pi³y dwie uczennice SPnr1 w Jaworzu: Agata
Po³eæ z klasy 3c i Karolina Salewska z klasy 6a, które
pracowa³y nad tekstami pod kierunkiem p. Marzeny Gry-
gierczyk. Karolina i Agata pomy�lnie przesz³y przez sito wy-
magaj¹cej komisji w eliminacjach  i w efekcie � 30 III.2007r
w  IX Rejonowym Konkursie Recytatorskim  �S³oñce, s³oñce
i ¿ycie� � w kategorii  klas I-III Agata Po³eæ zajê³a I miejsce,
natomiast w kategorii klas IV-VI Karolina Salewska równie¿
uplasowa³a siê na miejscu pierwszym. W wykonaniu Agaty
us³yszeli�my interpretacjê wiersza Konstantego Ildefonsa
Ga³czyñskiego�Dlaczego ogórek nie �piewa� i fragmentu prozy
Franceski Simon pt. �Koszmarny Karolek��, Karolina za�
piêknie wyrecytowa³a wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzew-
skiej �Czas, krawiec kulawy� i z wyczuciem powiedzia³a frag-
ment �Ma³ego Ksiêcia� A.Exupery�ego. Uczennice otrzyma-
³y nagrody w postaci ksi¹¿ek i pami¹tkowe dyplomy. Có¿�
jeszcze raz potwierdza siê opinia, ¿e mamy zdolne dzieci,
które pod opiek¹ rodziców i nauczycieli odnosz¹  taakie suk-
cesy. Gratulacje! Niestety dla Agaty Po³eæ na tym etapie
zakoñczy³y siê zmagania z interpretacj¹ wiersza i prozy, na
Karolinê czeka³o kolejne wyzwanie � reprezentowanie na-
szego rejonu w VII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim
dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów, który odby³
siê  20.IV.2007r w Rybniku. I tutaj, w�ród 34 uczestników �
laureatów eliminacji powiatowych i miejskich, reprezentuj¹-
cych miejscowo�ci województwa �l¹skiego, Komisja oce-
niaj¹ca dostrzeg³a  ciekaw¹ interpretacjê tekstów Karoliny
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Salewskiej  przyznaj¹c jej wyró¿nienie. 26 kwietnia br. na
uroczystym podsumowaniu, laureatom -  pani dyrektor Miej-
skiego Domu Kultury i przedstawicielka Komisji -  wrêczy³y
nagrody ksi¹¿kowe i dyplomy, a ka¿dy uczestnik prezento-
wa³ jeden wybrany przez siebie utwór. By³o mi³o, kameralnie

Z ¯YCIA PRZEDSZKOLI

DZIEÑ DZIECKA, DZIEÑ MATKI I DZIEÑ OJCA W
JAWORZAÑSKICH PRZEDSZKOLACH.
Ka¿de z naszych przedszkoli te dni uczci³o wed³ug  progra-
mu przygotowanego przez siebie. I tak w Przedszkolu nr 1
ca³a uroczysto�æ  tego �potrójnego� �wiêta rodzinnego mia³a
miejsce 2 czerwca w amfiteatrze. Dla zgromadzonych  ro-
dziców program artystyczny  przygotowany pod kierunkiem
swoich nauczycieli-wychowawców przedstawi³y dzieci
z wszystkich grup wiekowych. Po tym wystêpie  dla dzieci,
swój program artystyczny �tym razem zaprezentowa³o gro-
no pedagogiczne przedszkola oraz rodzice dzieci przedsta-

wiaj¹c inscenizacjê bajki �Królowa �nie¿ka i siedmiu kra-
snoludków�.  Na zakoñczenie tego mini festynu rodzinnego
dla dzieci i rodziców przygotowano poczêstunek, a dzieci
wrêczy³y swoim rodzicom przez siebie przygotowane pre-
zenty.

i niezwykle emocjonuj¹co. Wszystkich cieszy ogromny suk-
ces uczennic z jaworzañskiej �podstawówki�, a w przysz³o-
�ci �¿yczymy dalszych - trafnych wyborów tekstów poetyc-
kich i zami³owania do poezji �  piêknego s³owa mówionego.
                                      M .Grygierczyk nauczycielka SP

Z kolei w Przedszkolu nr 2  Dzieñ  Dziecka   zorganizowano
w³a�nie 1 czerwca  i by³ po³¹czony z  dniem sportu. Tak wiêc
dla milusiñskich zorganizowano wiele zabaw i gier  sporto-
wych. Z kolei Dzieñ Matki i Dzieñ Ojca w Przedszkolu nr 2
mia³ miejsce 6 czerwca.  Wiêcej o tym wydarzeniu  napisze-
my w kolejnym wydaniu Echa Jaworza.                          pf

Z ¯YCIA MOW

B£ATNIA 2007
18 czerwca 2007 roku w Jaworzu odbêd¹ siê I Beskidzkie
Mistrzostwa w Marszobiegach Górskich �B³atnia 2007�. Zor-
ganizowane przez M³odzie¿owy O�rodek Wychowawczy
w Jaworzu zawody przeznaczone s¹ dla wychowanków
w wieku 14-18 lat z placówek o�wiatowych, opiekuñczych,
opiekuñczo � wychowawczych i innych podobnego typu in-
stytucji. Zbiórka zespo³ów o godzinie 8.00 w M³odzie¿owym
O�rodku Wychowawczym w Jaworzu. Zawody maj¹ rangê
wojewódzk¹. Start marszobiegów znajduje siê przy le�niczów-
ce w Jaworzu Górnym. Nad bezpieczeñstwem zawodników

czuwaæ bêdzie zespó³ ratowników GOPR oraz pielêgniarka.
Trasa marszobiegów przebiegaæ bêdzie szlakiem górskim o
d³ugo�ci 4,2 kilometra i ró¿nicy wysoko�ci 420 metrów. Mar-
szruta bêdzie trudna ca³y niemal czas stromo pod górê, ale
prowadziæ bêdzie przez punkty widokowe, z których po za-
koñczeniu konkurencji podziwiaæ bêdzie mo¿na malownicze
pejza¿e Beskidu �l¹skiego oraz poznawaæ walory przyrod-
niczo - krajobrazowe regionu.
Impreza ma na celu przede wszystkim promowanie Beskidu
�l¹skiego, propagowanie turystyki pieszej jako formy orga-
nizacji czasu wolnego, kszta³towanie postaw prospo³ecznych
zgodnie z zasadami fair play oraz modelowanie zachowañ
w warunkach �rodowiska otwartego.
                                                          Mariusz Skoczylas
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BO¯E CIA£O W JAWORZU

W tym roku katolickie �wiêto Bo¿ego Cia³a przypad³o na
7 czerwca. Jak co roku  ulicami Jaworza przesz³a uroczysta
procesja z Naj�wiêtszym Sakramentem  do czterech o³tarzy
przygotowanych przez  parafian. Tematyka o³tarzy w tym
roku nawi¹zywa³a do adhortacji Benedykta XVI  �Sacramen-
tum Caritatis� czyli Sakramentu Mi³o�ci jakim jest Euchary-
stia. Poszczególne o³tarze zatytu³owane by³y  �Bierzcie i jedz-
cie, to jest Cia³o Moje�, �Jedli i nasycili siê�, �Przyjd�cie, bo
wszystko ju¿ gotowe� i  �Wytrwajcie w Mi³o�ci mojej�. Jak co
roku uroczysta Msza  �wiêta  pod przewodnictwem ks. Ada-
ma Gramatyki i ks. Witolda Zahraja  zosta³a odprawiona
w jaworzañskim amfiteatrze.

I KOMUNIA �WIÊTA  W KO�CIELE KATO-
LICKIM I  KONFIRMACJA W KO�CIELE
EWANGELICKIM

 Maj jest tradycyjnie  miesi¹cem,  kiedy dzieci wyznania katolic-
kiego  przystêpuj¹ do I Komunii �wiêtej, natomiast dzieci w ko-
�ciele ewangelickim do Konfirmacji. W tym roku uroczysto�ci od-
by³y siê 20 maja. Do I Komunii �wiêtej przyst¹pi³o ogó³em 51.
dzieci. W Parafii Ewangelicko-Augbsurskiej w Jaworzu do Konfir-
macji przyst¹pi³o 34. dzieci z terenu ca³ej parafii.

JAWORZE W HOLLYWOOD
W Los Angeles, na prze³omie kwietnia i maja odby³ siê,
ósmy doroczny festiwal filmów polskich.
Wydarzeniem na festiwalu by³a �wiatowa premiera filmu �Je-
gomo�æ Tischner i jego filozofia po góralsku� - adaptacja
ksi¹¿ki nie¿yj¹cego ju¿ wybitnego ksiêdza - filozofa i patro-
na Solidarno�ci. W roli narratora i Tischnera wyst¹pi³ Jerzy
Trela.
W filmie pod bacówk¹ spotykaj¹ siê przyjaciele ksiêdza, któ-
rym przypisa³ w ksi¹¿ce role filozofów, by teraz powspomi-
naæ nieod¿a³owanego ¿yciowego przewodnika.
Ca³o�æ to ciep³a opowie�æ pe³na humoru, pochwa³y my�le-
nia, wolno�ci i rado�ci ¿ycia. Z faktu, ¿e na pocz¹tku �wiata
ludzko�æ nie od Greków siê zaczê³a, wyci¹ga Tischner wnio-
sek: nie by³o Platona czy Arystotelesa, byli Górale, by³ jedy-
nie W³adek Trebunia Tutka z Bia³ego Dunajca i Tadek Pu-
dzisz z Gronkowa.
W�ród zaproszonych do Hollywood go�ci na festiwalu by³
równie¿ dr Adam Kwieciñski, którego firma �Film Studio Kwie-
ciñski� by³a �partnerem projektu� filmu. Firma ta wraz z Pre-

zydentem Miasta Tychy i Miejskim Centrum Kultury w Ty-
chach w kinie �Andromeda� zorganizowali �l¹sk¹ premierê
filmu. Na premierê filmu p.t. �Jegomo�æ Tischner i jego filo-
zofia po góralsku� zaproszenie otrzyma³a redakcja Echa
Jaworza. Dziêkujemy za wyró¿nienie i prze¿yte wzruszenia.
                                                                                 wb

WIOSENNE MARZENIA   cd. na str. 10
W tym roku przyroda szybko budzi³a siê do ¿ycia, a trele
ptaków znów towarzysz¹ nam od samego poranka. Pola,
³¹ki, sady i lasy zmieniaj¹ barwy i zapachy tworz¹c niepo-
wtarzalny spektakl. Cz³owiek w tym spektaklu te¿ ma swoja
rolê. Wiosna pobudza nasz¹ aktywno�æ i kondycjê fizyczn¹.
Chêtnie pomagamy przyrodzie by ona u nas w domostwie
odpowiada³a naszym gustom. Kosimy trawniki, sadzimy
kwiaty, pielêgnujemy grz¹dki, sprz¹tamy, remontujemy, ale
te¿ odpoczywamy, upajamy siê widokami, zapachami i od-
g³osami przyrody. To wspania³y czas by ka¿d¹ woln¹ chwilê
wykorzystaæ na prze¿ywanie rado�ci z otaczaj¹cego nas piêk-
na. Nie by³o by wiosny gdyby�my tak¿e nie �grilowali�.
W tym spektaklu wiosn¹ re¿yserowanym obowi¹zuje, jak
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zreszt¹ zawsze w cywilizowanym �wiecie, niepisany, zwyczajo-
wy savoir-vivre, czyli znajomo�æ zwyczajów i form towarzyskich,
regu³ grzeczno�ci, ale i tolerancji. Dziwne, ale w ¿adnej porze
roku nie ma tylu sporów i s¹siedzkich pretensji, co w³a�nie na
wiosnê. Czêsto jedni na drugich sk³adamy skargi, piszemy, do-
nosimy. Ju¿ Julian Tuwim przestrzega³, ¿e �wolnoæ Tomku w
swoim domku� �le siê koñczy, ale ¿eby od razu i�æ do urzêdu na
skargê? Co jednak zrobiæ, kiedy s¹siad jest na bakier z savoir-
vivrem? Trudna sprawa, ale nie beznadziejna. Mo¿e podj¹æ pró-
bê napisania kodeksu postêpowania s¹siedzkiego na wiosnê?

JAWORZAÑSKI �KOMBINAT LECZNI-
CZY� POD NOWYM KIEROWNICTWEM
Rozmowa z p.o. Dyrektora Beskidzkiego Zespo³u Lecz-
niczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki D³ugotermino-
wej dr n. med. Gra¿yn¹ Habdas

Od Przewodnicz¹cego Rady Gminy Andrzeja �liwki uzy-
ska³em informacjê, ¿e Pani przejê³a obowi¹zki Dyrekto-
ra BZLR. Tak wiêc nast¹pi³ powrót do u�wiêconej przez
dziesi¹tki lat, dobrej tradycji , gdy tym wielce zas³u¿o-
nym �Kombinatem leczniczym� kierowali równie zas³u-
¿eni lekarze, ¿e wspomnê jego twórców � dr Mariê Ni¿e-
gorodcew i dr Jerzego Ciencia³ê. Jakie s¹ pierwsze de-
cyzje � tak w dziedzinie leczniczej, która stanowi pod-
stawow¹ funkcjê palcówki, jak i gospodarczo � admini-
stracyjnej?
BZLR jest w trakcie realizacji  szerokich planów rozwoju
szpitala. Aktualnie prowadzone s¹ powa¿ne inwestycje bu-
dowlane. Moje dzia³ania koncentruj¹ siê wiêc na ich konty-
nuacji, ale nie ukrywam, ¿e mam wiele pomys³ów - za wcze-
�nie jednak by o nich mówiæ. Zmiany kadrowe na stanowi-
sku Dyrektora, nie musz¹ oznaczaæ rewolucji. Stopniowo bêdê
wprowadza³a zamiany, które powinny byæ korzystne zarów-
no dla pacjentów , jak równie¿ personelu szpitala.
Jaki bêdzie program dzia³ania na najbli¿sze miesi¹ce
oraz w wieloletniej perspektywie ? W jakim stopniu bie-

Spróbujmy zapisaæ w nim np., ¿e przystêpuj¹c do koszenia tra-
wy zapytamy s¹siada, czy mu to akurat nie bêdzie przeszka-
dza³o, to samo z betoniark¹, kuciem, wierceniem czy innym
ha³asowaniem. Gdyby ludzie chcieli siê szanowaæ, niepotrzeb-
ny by³by ¿aden kodeks, a ka¿da pora roku by³a by dobra na
dobros¹siedzkie stosunki.                                                       wb
Ps. Redakcja zaprasza jednak do przekazywania pomy-
s³ów do �kodeksu postêpowania s¹siedzkiego�. Zacznijmy
od odpowiedzi na pytanie. Jak post¹piæ, kiedy �kto�� np. na
ul. Po³udniowej nie pod³¹czy³ siê do kanalizacji i innym za-
truwa powietrze i �rodowisko?

rze Pani pod uwagê równie¿ rych³e w miarê ró¿norod-
nych mo¿liwo�ci wykorzystanie w celach leczniczych
przebogatego jaworzañskiego solankowego �skarbu
podziemnego�?
Wykorzystanie, znajduj¹cych siê na u¿ytkowanym przez nas
terenie, wód geotermalnych jest z jednym z wyzwañ, które
nale¿y podj¹æ. Ich wykorzystanie z pewno�ci¹ bêdzie mia³o
wp³yw na rozwój szpitala, Gminy Jaworze i jej mieszkañców.
Na koniec proszê dopowiedzieæ, kiedy bêdzie oddany
do u¿ytku i z jakim przeznaczeniem piêknie wykoñczo-
ny budynek �Szymon� ?
Nazwa ta jest dla niektórych mieszkañców Jaworza niezro-
zumia³a � woleliby np.  �Wincentego� od poety Pola , lub te¿
�Mariê� od pisarki D¹browskiej.
Dokoñczenie budowy i adaptacja obiektu szpitalnego o na-
zwie �Szymon�  (wybudowanego w latach 1989-1990 przez
Zak³ad Metali Lekkich w Kêtach i w stanie surowym  przeka-
zanego BZLR) wraz z wybudowaniem windy zewnêtrznej oraz
z dobudowaniem zadaszonego ³¹cznika do zespo³u budyn-
ków szpitalnych, pozwoli na wprowadzenie nowego �wiad-
czenia medycznego-wczesnej rehabilitacji neurologicznej
ciê¿kich uszkodzeñ centralnego uk³adu nerwowego. Pacjenci
bêd¹ mieli doskonale warunki pobytu w pokojach jedno- i dwu-
osobowych, wyposa¿onych w wêz³y sanitarne i nowocze�nie
wyposa¿onych. Aktualnie prowadzone s¹ roboty wykoñcze-
niowe. Oddanie budynku na potrzeby dzia³alno�ci statutowej
planujemy na miesi¹c lipiec b.r. Inwestycja jest czê�ci¹ planu
pe³nego zagospodarowania terenu Oddzia³u dla doros³ych, na
którym znajduje siê kompleks budynków . Jest ju¿ �Maria� �
budynek w którym bêdzie zlokalizowana Przychodnia Rehabi-
litacyjna, jest �Jerzy Nowy� i �Jerzy Stary�, jest �Ja��. Jest
nadzieja, ¿e dalszy rozwój przyniesie nam �Wincentego�.
Dziêkujê bardzo za ciekawe i wa¿ne dla jaworzan informacje.
                                                    Franciszek Karol Szpak
Dr n. med. Gra¿yna Habdas studia medyczne ukoñczy³a na
�l¹skiej Akademii Medycznej w Katowicach. Posiada specja-
lizacjê z zakresu: chorób wewnêtrznych i reumatologii. Jest
w trakcie specjalizacji z zakresu rehabilitacji medycznej.

cd. ze str. 9
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Pracê doktorsk¹ napisa³a  na temat �Badania USG stawu ko-
lanowego  w reumatologii�.
Od 1 lipca 2003 roku zatrudniona na stanowisku z-cy dyr. d.s.
lecznictwa BZLR..
Obecnie wraz z rodzin¹ mieszka w Bielsku- Bia³ej, które urze-
k³o j¹ swoj¹ urod¹ i blisko�ci¹ gór, co pozwala na realizacjê
potrzeby bliskiego kontaktu z przyrod¹.
PE£NE ZIARNO � WIELE ZALET ZDRO-
WOTNYCH
Wszyscy ¿ywieniowcy s¹ zgodni, ¿e produkty zbo¿owe po-
winny byæ podstaw¹ codziennego menu. Dobrze by³oby, gdy-
by w³a�nie z nich pochodzi³o mniej wiêcej 60 procent energii.
Oznacza to, ¿e powinny pojawiæ siê przynajmniej w 3 posi³-
kach ka¿dego dnia. Tymczasem w dalszym ci¹gu jemy ich
za ma³o. Obecno�æ ich  w diecie jest bardzo wa¿na dla zdro-
wia. Szczególnie rano, gdy potrzebujemy du¿ej dawki energii.
W odró¿nieniu od wêglowodanów prostych (które wystêpuj¹
m.in.w s³odyczach), obecne w zbo¿ach wêglowodany z³o¿o-
ne s¹ rozk³adane w przewodzie pokarmowym powoli, a suk-
cesywnie uwalniana energia wystarcza nam na d³ugo.
Pe³ne ziarno jest pe³ne witamin. Spo�ród produktów zbo¿o-
wych najwarto�ciowsze s¹ te najmniej przetwarzane, przygo-
towane z ca³ego ziarna. Wszak najwiêcej cennych sk³adni-
ków znajduje siê w okrywie nasion i w zarodku. A w³a�nie one
s¹ najczê�ciej usuwane w czasie oczyszczania zbó¿. Zawie-
raj¹ce pe³ne ziarno np. p³atki �niadaniowe, razowe pieczywo,
br¹zowy ry¿ zawieraj¹ du¿e ilo�ci wêglowodanów z³o¿onych
oraz b³onnik, witaminy z grupy B i sk³adniki mineralne (m.in.
magnez, wapñ, ¿elazo i fosfor). Dziêki tym sk³adnikom lepiej
funkcjonuje nasz uk³ad pokarmowy i nerwowy, a tak¿e serce.
£atwiej te¿ utrzymaæ szczup³¹ sylwetkê i zapewniæ dobr¹
kondycjê skórze, w³osom i paznokciom. Teraz � by uczyniæ
dietê bogatsz¹ w produkty pe³noziarniste � wystarczy do niej
w³¹czyæ p³atki �niadaniowe. Porcja p³atków �niadaniowych z
mlekiem to najprostszy, a jednocze�nie po¿ywny posi³ek na
pocz¹tek dnia. Doda energii dzieciom i doros³ym, czyli ca³ej
rodzinie. Smacznego i na zdrowie.
                                 Przygotowa³y � Anna i Barbara Szpok
Wiele ju¿ razy w przesz³o�ci zwraca³em siê do Szanownych
Czytelników na ³amach naszego gminnego miesiêcznika �Echa
Jaworza� o wspó³udzia³ w tworzeniu tego czasopisma, jak
choæby w ramach powy¿szej rubryki - �Dobre rady i cieka-
wostki�. Ale nic nie stoi na przeszkodzie na powstawaniu in-
nych, ¿e nie wspomnê �k¹cik kulinarny�, który mog³yby zasi-
laæ Panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich, czy przyk³adowo � �Nasz
ogródek przydomowy� � gdzie zapewne dzieli³yby siê swoimi
do�wiadczeniami jaworzañscy ogrodnicy � itd., itp.
Ciekawe teksty, wraz ze zdjêciami bêdziemy w miarê mo¿li-
wo�ci publikowaæ.
                          Redaktor Naczelny � Franciszek K. Szpok

cd. ze str. 2
ISO 9001 W URZÊDZIE GMINY: PO
PIERWSZE ZADOWOLENIE KLIENTA
Jednak¿e na wdro¿eniu systemu ISO skorzystaj¹ nie tyl-
ko klienci Urzêdu, gdy¿ bêdzie to mieæ równie¿ spore prze-
³o¿enie na inne sfery dzia³ania samorz¹du gminy � przede
wszystkim posiadanie takiego certyfikatu procentuje przy
staraniach o �rodki z funduszy europejskich, gdy¿ wnio-
ski z³o¿one przez jednostkê z wdro¿onym i funkcjonuj¹-
cym systemem zarz¹dzania jako�ci¹ otrzymuj¹ dodatko-
we punkty podczas formalnej i merytorycznej ocenie pro-
jektów.
System zarz¹dzania jako�ci¹ zgodny z wymaganiami nor-
my ISO 9001 jest istotnym narzêdziem do zarz¹dzania
Urzêdem, natomiast korzy�ci, jakie niesie ze sob¹ s¹
ogromne. Rosn¹ce oczekiwania i potrzeby mieszkañców
wzglêdem organów administracji publicznej powoduj¹, ¿e
Urz¹d musi ewoluowaæ nie tylko w stronê kompetentnej
i terminowej obs³ugi klientów, ale jednocze�nie musi byæ
dla nich przyjazny i przejrzysty.
System ISO to bowiem po pierwsze orientacja na klienta i
doskonalenie jako�ci �wiadczonych dla niego us³ug poprzez
rozpoznanie potrzeb klientów oraz ci¹g³e badanie jego po-
trzeb oraz stopnia zadowolenia ze �wiadczonych us³ug.
Po drugie to uporz¹dkowanie prowadzonej dzia³alno�ci po-
przez eliminacjê zbêdnych lub dubluj¹cych siê dzia³añ (w
tym niepotrzebnej nikomu biurokracji), precyzyjne okre�le-
nie zakresów odpowiedzialno�ci i uprawnieñ pracowników,
a tak¿e sprawny obieg dokumentów i informacji. Po trze-
cie skuteczne zarz¹dzanie jako�ci¹ to optymalizacja i
zwiêkszony nadzór nad realizacj¹ wszelkich procesów w
Urzêdzie osi¹gane w szczególno�ci poprzez wiêksze za-
anga¿owanie pracowników, kompetentny i dobrze wyszko-
lony korpus urzêdników samorz¹dowych oraz informaty-
zacja Urzêdu. Po czwarte ISO to nieodzowny dzisiaj dla
ka¿dej gminy efekt promocyjny, zapewniaj¹cy lepszy wi-
zerunek oraz wiarygodno�æ i zaufanie w oczach klientów.
Certyfikat � mo¿na powiedzieæ - dowodzi, ¿e us³ugi �wiad-
czone przez dan¹ organizacjê s¹ na najwy¿szym sta³ym
poziomie przy jednoczesny uwzglêdnianiu wszelkich po-
trzeb rzeczywistych i potencjalnych klientów. Tym samym,
d¹¿¹c do uzyskania podobnego certyfikatu, chcemy nie
tyle potwierdziæ, ¿e i Urz¹d Gminy Jaworze kieruje siê w
swej dzia³alno�ci tymi za³o¿eniami, ale zagwarantowaæ, ¿e
w dalszym ci¹gu najwa¿niejszy bêdzie dla nas klient oraz
jego potrzeby, jako ¿e to s³u¿ba mieszkañcom ma byæ
zawsze podstawowym celem pracy urzêdników.
                                            Rados³aw G. Osta³kiewicz

Pe³nomocnik Wójta ds. Systemu Zarz¹dzania Jako�ci¹
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JAK SZYBKO MIJA CZAS

Zarz¹d Ko³o Emerytów i Rencistów w Jaworzu tym razem zapro-
si³ swoich cz³onków na niezwyk³¹ uroczysto�æ - 95. urodziny Pani
Zofii Wencel. W dniu �wiêtej Zofii - 15 maja czcigodna jubilatka
i solenizantka zarazem, zasiad³a w sali OSP na honorowym miej-
scu. Honory nale¿¹ siê Pani Zofii szczególne, gdy¿ 40 lat temu
wraz z Emili¹ Raszka za³o¿y³y Ko³o Emerytów i Rencistów. Pani
Zofia mówi, ¿e od pocz¹tku i teraz te¿, ko³o by³o i jest potrzebne
ludziom, ludziom dla których spotkania, wspólne podwieczorki,
czy prze¿ywane razem jubileusze, s¹ autentyczn¹ rado�ci¹,
a czêsto i wzruszaj¹cym prze¿yciem. Spotykaj¹ siê zreszt¹

regularnie w ka¿dy wtorek. S¹ sobie bliscy, pomocni, przyja�ni i
z godno�ci¹ traktuj¹ siebie i swoje ¿ycie. Ich nie dzieli przesz³o�æ,
ich prze¿yte lata ³¹cz¹. Na jubileuszowym przyjêciu ¿yczenia,
serdeczno�ci i ciep³e s³owa oprócz kwiatów Zofia Wencel odbie-
ra³a z nieukrywanym wzruszeniem ale i nadzwyczajn¹ skromno-
�ci¹. Pani Zofia pozostaje przekonana, ¿e ludzie s¹ dobrzy, uczyn-
ni, ¿yczliwi, nigdy nie dozna³a krzywdy, choæ wszyscy ciê¿ko pra-
cowali i biednie ¿yli. Teraz córki, syn, wnuki i prawnuki, no i to
ko³o przyjació³ stwarzaj¹ poczucie wielkiej rodziny, która jest dla
niej ziemsk¹ ostoj¹ i opatrzno�ci¹.
¯yczenia Pani Zofii sk³adali wszyscy, a toasty i �piewy brzmia³y
serdecznie. Nie zabrak³o w�ród nich g³osów Przewodnicz¹cego
Rady Gminy, Sekretarza Gminy i Radnych. Redakcja do³¹cza siê
do ¿yczeñ spokojnych i zdrowych wielu lat ¿ycia.
Kilka dni pó�niej, 1 czerwca w �wietlicy Szko³y Podstawowej
nr 1, na zaproszenie Wójta i Przewodnicz¹cego Rady Gminy,
spotkali siê, jak co roku, Seniorzy z Jaworza. Szko³a przygotowa-
³a, nie tylko im, niespodziankê. Plac przed �wietlic¹ jest teraz
równiutki, wygodny i bardzo estetycznie wygl¹da z subtelnie do-
branym wzorem u³o¿onej kostki.
Seniorzy, ta bardzo zintegrowana grupa jaworzan nie zawodzi.
Nie odmawiaj¹, stawiaj¹ siê, zreszt¹ bardzo licznie zawsze kie-
dy s¹ zaproszeni, bo s¹ to ludzie honorowi i z g³êboko zakorze-
nionymi zasadami moralnymi.                                                            wb

MISTRZYNIE
Gminny Konkurs Potraw Regionalnych odby³ siê 16 maja w sali
OSP. Do konkursu przyst¹pi³y: Kolo Emerytów i Rencistów, Ko³o
Gospodyñ Wiejskich nr 1, Ko³o Gospodyñ Wiejskich nr 2 oraz
Zespól Regionalny Jaworze. Jury, komisja samorz¹dowa i kilka
zaproszonych osób mia³o mo¿liwo�æ przekonaæ siê, jakie zdol-
no�ci i talenty kulinarnej sztuki tkwi¹ w naszych paniach. Wszyst-
ko, co panie przygotowa³y na konkurs by³o swojskie i pyszne.
A by³y tu przeró¿ne rzeczy: buchta z bia³a kaw¹, jajka faszerowa-
ne, twaro¿ek ze szczypiorkiem, chleb wiejski z mas³em, kanapki
piknikowe, kanapki siedlackie, zak¹ski, zupa szczawiowa z jaj-
kiem, zupa z zielonego ogórka, ¿eberka z grila, leczo z cukini,
zapiekanka z bia³ej kie³basy, faszerowana kalarepa, ró¿ne cia-
sta i ciasteczka, nalewki i wina. Domowa orzechówka �wystêpo-
wa³a� z du¿ym powodzeniem, chocia¿ tylko w charakterze kropli
¿o³¹dkowych. Panie przejête swoj¹ rol¹, nie ustêpowa³y w ni-
czym najlepszym handlowcom i komisja z ocen¹ kulinariów mia-
³a bardzo trudny orzech do zgryzienia. Zaproszeni go�cie byli
w lepszej sytuacji, bo mogli wspomagaæ trawienie rzeczonymi
kroplami, które nie bra³y udzia³u w konkursie. Jak by ma³o by³o
jeszcze tej przyjemno�ci to nie zbrak³o na konkursie mistrza nie
kulinarnej sztuki regionalnej czyli Jana Chmiela. By³y wiêc wier-
sze, przy�piewki i �piewy, tañce. On potrafi bawiæ, radowaæ i roz-
weselaæ towarzystwo.
Wszyscy uczestnicy konkursu zyskali uznanie komisji i jury,
a kilka �produktów� zosta³o wyró¿nionych i zakwalifikowanych

do nastêpnej rundy konkursu.
Konkurs sprawnie przeprowadzi³a Joanna Machaniec z O�rod-
ka Doradztwa Rolniczego oraz  Agnieszka ¯ak,  Andrzej �liwka
� Przewodnicz¹cy Rady Gminy i Zygmunt Podkówka � Wice-
przewodnicz¹cy, jako komisja. Go�cie, w�ród których byli Tere-
sa Opyrcha³ i Wac³aw Noga� z ODR, Anna Skotnicka Nêdzka
� sekretarz Gminy, radni Krystyna Szczypka, Zbigniew Putek
mieli w czym wybieraæ, a pokusa by³a tak wielka, ¿e i potwierdzi-
³o siê stare ju¿ porzekad³o �nie chcê ale muszê�, w tym wypadku,
wszystkiego popróbowaæ. Specjalnym go�ciem by³ Gerard War-
man rodak, który jest profesorem Uniwersytetu w Po³udniowej
Dakocie dawny wspó³pracownik O�rodka Doradztwa Rolnicze-
go. Zapewne z lubo�ci¹ smakowa³ i wspomina³ najlepsze jedze-
nie na �wiecie - nasze, polskie.                                                                  wb
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�JEGOMO�Æ TISCHNER I JEGO FILOZO-
FIA PO GÓRALSKU�
PREMIERA W JAWORZU
Po Hollywood, Warszawie i Tychach, gdzie mia³y miejsce premie-
ry: �wiatowa, polska i �l¹ska i w Jaworzu, w trakcie posiady TMJ,
pokazano film �Jegomo�æ Tischner i jego filozofia po góralsku�.
Tak szybka premiera w Jaworzu by³a mo¿liwa gdy¿ Studio Filmo-
we prezesa Towarzystwa Mi³o�ników Jaworza dr Adama Kwie-
ciñskiego jest partnerem projektu filmu. Film w re¿yserii Artura
Wiêcka �Barona� wraz z kreacjami aktorskimi Jerzego Treli, Krzysz-
tofa Globisza zdoby³ uznanie na Polish Film Festiwal w Los Ange-
les, którego honorowym patronem by³a p. prezydentowa Maria
Kaczyñska. Jakie uznanie i aplauz publiczno�ci zdoby³ film; mogli-
�my zobaczyæ w relacji z festiwalu jak¹ pokazywa³ Program1 TVP.
Pokaz w Jaworzu odby³ siê na kolejnych posiadach TMJ w dniu 27
maja 2007r. w Galerii �Pod Groniem�.  Film o osobie ks. prof. Józe-
fa Tischnera i jego historii filozofii po góralsku sk³ania do refleksji:
�Zwolnij tempo, pomy�l�.                                      Urszula Wróbel
KONCERT W KO�CIELE ADWENTYSTÓW
DNIA SIÓDMEGO W JAWORZU
W dniu 3 czerwca br w Ko�ciele
Adwentystów Dnia Siódmego w
Jaworzu mia³ miejsce  koncert
chrze�cijañskiego solisty  Steve
Darmody. Wykonywane przez
niego utwory to g³ównie  smooth
jazz oraz  lekkie refleksyjne i tra-
dycyjne utwory muzyczne. Jego
dzia³alno�æ koncertowa to oko³o
100 koncertów i wyst¹pieñ w ci¹-
gu roku. Zaprzesta³ zliczania so-
lowych koncertów po 2500-tnym.
Udziela siê jako solowy artysta
chrze�cijañski od grudnia 1980 r. W�ród miejsc gdzie koncerto-
wa³  w ci¹gu ostatnich 25 lat s¹  prawie wszystkie  stany USA oraz
za granic¹, w tym we Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Rumunii,
Mo³dawii, Niemczech, Polsce, Czechach, Po³udniowej Afryce,
Zimbabwe, Australii, Indonezji, Tajlandii i Kanadzie. W 1981 r.
otrzyma³ tytu³ magistra teologii. Steve kontynuuje obecnie swoje
powo³anie w pe³noetatowej dzia³alno�ci muzycznej. Trasa kon-
certowa Steva Darmowy w Polsce objê³a oprócz Jaworza- War-
szawê, Podkowê Le�n¹, £ód�, O�wiêcim i Katowice. Na koncert
Steva w Jaworzu przybyli mieszkañcy Jaworza i okolicznych miej-
scowo�ci, a tak¿e Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok z ma³¿onk¹.
POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE
ODDZIA£ W JAWORZU MAJ 2007.
Rok 2007 og³oszony zosta³ w Ko�ciele Ewangelicko � Augsbur-
skim w Polsce �Rokiem Pie�ni i Liturgii Ewangelickiej�. Has³o to
nasz Oddzia³ podj¹³ ju¿ w lutym br. zapraszaj¹c z wyk³adem pre-
zesa Synodu ks. radcê Jana Grossa, specjalistê od liturgii ko-
�cielnej.Spotkania majowe po�wiêcone by³y w ca³o�ci pie�ni
religijno � ko�cielnej a zadecydowa³y o tym dwie rocznice:-400
rocznica urodzin Paw³a Gerhardta; ewangelickiego ksiêdza ¿y-
j¹cego i dzia³aj¹cego w Berlinie i Brandenburgii w XVII wieku,
jednego z najwiêkszych poetów-pie�nierzy, którego ponad 130

pie�ni jest wspania³ym wyk³adem luterañskiej dogmatyki.-100 rocz-
nica �mierci ks. Jerzego Bogumi³a Heczki � twórcy pierwszego
polskiego kancjona³u dla Polaków na �l¹sku Cieszyñskim. Histo-
riê pie�ni religijnej i jej znaczenie dla chrze�cijan a szczególnie
dla ewangelików przedstawi³ na spotkaniu majowym w Jaworzu
ks. radca Ryszard Janik. Znaczn¹ czê�æ wyst¹pienia po�wiêci³
sylwetce Paw³a Gerhardta, charakteryzuj¹c jego drogê ¿yciow¹,
postawê i zmagania z losem przypadaj¹cym na okres wojny trzy-
dziestoletniej i czasy bezpo�rednio po niej nastêpuj¹ce. Pie�ni
Gerhardta jasne, proste w tre�ci s¹ jakby rozmow¹ wierz¹cego
z Bogiem, przez co staj¹ siê bliskie i na trwa³e znalaz³y miejsce
w �piewnikach ewangelickich ca³ej Europy. Gospodarzem spo-
tkania po�wiêconemu 100 rocznicy �mierci ks. J. Heczki by³  Od-
dzia³ PTEw w Cieszynie. Po z³o¿eniu kwiatów pod tablic¹ pami¹t-
kow¹ wszyscy wys³uchali wystêpów chóru, prelekcji in¿. W³ady-
s³awa Sosny opisuj¹cego postaæ Jerzego Heczki i wyst¹pienia ks.
Piotra Janika z Wieszcz¹t, który opowiedzia³ o potrzebie powsta-
nia, przygotowaniach i kolejnych wydaniach Polskiego Kancjona-
³u ks. Jerzego Heczki.Kancjona³ ten s³u¿y³ protestantom �l¹ska
Cieszyñskiego i nie tylko, od 1865 roku ponad 100 lat. Uczcze-
niem Roku Pie�ni Ewangelickiej bêdzie czerwcowy koncert chó-
rów w Amfiteatrze w Jaworzu.                                                                                 KL

Parafia Ewangelicko-Augsburska Jaworze i Ewange-
licki Chór Ko�cielny w Jaworzu zapraszaj¹ na III Koncert Ewan-
gelickich Chórów Ziemi Cieszyñskiej 30 czerwca 2007 r. godz.
15.00 Amfiteatr w Jaworzu. W programie wystêp 15 chórów
Diecezji Cieszyñskiej Ko�cio³a E.-A.
W I czê�ci pie�ni o tematyce ko�cielno-religijnej
W II czê�ci pie�ni ludowe Ziemi Cieszyñskiej

TRZECI FESTYN PARAFIALNY
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu ju¿ po raz trzeci
zorganizowa³a Festyn  Parafialny, który jest organizowany g³ów-
nie z my�l¹ o dzieciach z okazji ich �wiêta, ale tak¿e z okazji
Dnia Mamy.  Tradycyjnie Festyn poprzedzi³o nabo¿eñstwo w miej-
scowym ko�ciele ewangelickim , które prowadzi³ ks W³adys³aw
Wantulok. Po nabo¿eñstwie dzieci przedstawi³y swój program
dla rodziców. Po nim uczestnicy nabo¿eñstwa  ale tak¿e i go�cie
� wraz z Wójtem Gminy Zdzis³awem Bylokiem wziêli udzia³
w Festynie Parafialnym.                                                                        pf

MILI GO�CIE Z CZECH
21. maja Ko³o Emerytów i Rencistów w Skansenie go�ci³o eme-
rytów z Domu Spokojnej Staro�ci z Komornej Lihotce. W ubie-
g³ym roku na Lihockim Jarmarku, spotkali siê po raz pierwszy.
Gospodarze przyjêli ich gor¹co i serdecznie. W rewan¿u zostali
zaproszeni do Jaworza. Teraz spotkali siê w skansenie Zygmun-
ta Podkówki. Go�ci powita³ wójt Gminy Zdzis³aw Bylok, Dyrektor
O�rodka Promocji Leszek Baron oraz Zygmunt Podkówka. Prze-
wodnicz¹ca Zarz¹du K. Plaza Popielas mówi, ¿e by³o to spotka-
nie z przyjació³mi. ¯egnali ich gor¹cym wspólnym �piewem,
a zaproszenie na kolejny Jarmark w Komornym Lihotce przyjêli
z rado�ci¹.
Zarz¹d Ko³a Emerytów i Rencistów wyra¿a serdeczne podzieñ-
kowanie za pomoc w zorganizowaniu spotkania radnej Krysty-
nie Szczypka.                                                       K. Plaza - Popielas
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NASI NIEZWYCZAJNI str. 14, 15, 16
Ofiarom Tsunami
TSUNAMI

Mia³ byæ raj ziemski i s³oñca promienie �
jest straszna fala, która w l¹d siê toczy
i pozostawia wielkie oczyszczenie:
sumieñ dotyka i otwiera oczy...

To wiatr �mierci nagle przyszed³ od morza,
ludzkie istnienia poch³on¹³, ¿ycie za ¿yciem!
Przypadek to jest czy te¿ kara Bo¿a?
Odchodz¹cym zabrak³o czasu na prawdy odkrycie.

Wszystko przekonuje nas o krucho�ci istnienia,
dr¿enie i lêk ci¹gle ¿yj¹ w nas i z nami;
i zamiast dociekaæ, gdzie wtedy by³ Bóg
pytajmy: czy zmieni³  siê cz³owiek po Tsunami?!
                                                                             26 grudzieñ 2004

Krystyna Gutan - mieszkanka Jaworza od urodzenia, absolwent-
ka Wydzia³u Chemii Politechniki �l¹skiej w Gliwicach, pracow-
nik Rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach; ukoñczy³a Studium
Podyplomowe w zakresie Techniki Smarowniczej na AGH w Kra-
kowie. Absolwentka Instytutu Wy¿szej Kultury Religijnej KUL.
Aktywnie uczestniczy w pracach oddzia³u Akcji Katolickiej oraz
redagowaniu cotygodniowej gazetki parafialnej �Opatrzno�æ�
w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Opatrzno�ci Bo¿ej w Jaworzu.
Osoba niezwykle aktywna, zaanga¿owana, o szerokim spectrum
zainteresowañ. Ma wiele pasji � jedn¹ z nich jest poezja, w której
odkrywa piêkno ¿ycia i zdarzeñ w kontek�cie wiary, ukazuje te¿
uroki naszego Jaworza. Jest tak¿e katechetk¹ w M³odzie¿owym
O�rodku Wychowawczym. W zwi¹zku z prac¹ katechetyczn¹
w MOW - Towarzystwo Przyjació³ Dzieci - Oddzia³ Powiatowy
w Bielsku-Bia³ej w 2004r. przyzna³o Pani Krystynie Gutan Dy-
plom Przyjaciela Dziecka za �okazan¹ wra¿liwo�æ i troskê oraz
pomoc udzielan¹ dzieciom i tak¿e za postawê godn¹ prawdzi-
wego szacunku.� Pani Krystyna Gutan zgodzi³a siê �zaistnieæ�
w naszej redakcyjnej rubryce �niezwyczajni� podkre�laj¹c jed-
nak z wrodzon¹ sobie skromno�ci¹, ¿e zalicza siebie do tych
zwyczajnych, gdy¿ jak mówi - nie robi niczego nadzwyczajnego.
Koñcz¹c to krótkie CV wypada przypomnieæ, i¿ w 2005 roku
K. Gutan by³a nominowana do Nagrody Starosty Bielskiego im
ks. J. Londzina.
Jest Pani absolwentk¹ wydzia³u chemii, proszê nam powie-
dzieæ jak zaczê³a siê Pani przygoda z poezj¹? A tak w ogóle
czy mo¿na to nazwaæ przygod¹ czy raczej pasj¹ ¿yciow¹?
Poezja to dla mnie zbyt wielkie s³owo. Ja, tak jak potrafiê � piszê
wiersze i to od dawna. Pocz¹tkowo o tej dziedzinie moich zainte-
resowañ nie my�la³am w sposób profesjonalny.  By³a to raczej
forma przelania i zatrzymania w³asnych my�li, prze¿yæ, doznañ,
w³asnej wra¿liwo�ci. Uchwycenia �tu i teraz� mojego ¿ycia. Co�
niezwykle osobistego� Moje wiersze wi¹¿¹ siê najczê�ciej
z aktualnymi wydarzeniami ¿ycia swojego, bliskich, podziwem
dla uroku i piêkna �wiata, i tym, co dla mnie najbardziej wa¿ne �
niepowtarzalnej relacji z Tym, któremu ostatecznie wszystko za-

wdziêczam. Tak wiêc na pocz¹tku jedynym odbiorc¹ moich wier-
szy by³�. papier.  Potem - najbli¿si znajomi, przyjaciele. Trudno
to te¿ nazwaæ przygod¹. Przygoda to dla mnie co� mo¿e i mi³ego,
ale krótkotrwa³ego, a w moim przypadku poezja to jednak raczej
pasja. Pewnego razu �wyda³o siê�, ¿e piszê� Moi przyjaciele
i znajomi zaczêli mnie nak³aniaæ aby te wiersze opublikowaæ
w formie tomiku poezji. Nie by³am wówczas  entuzjastycznie na-
stawiona do tego pomys³u. Nie wiedzia³am czy moja poezja  spo-
tka siê z pozytywn¹ ocen¹ odbiorców. Poza tym trzeba przyznaæ,
¿e poezja jest jedn¹ z trudniejszych form literackich i wymaga
równie¿ wra¿liwego odbiorcy, który potrafi czytaæ równie¿ �miê-
dzy wierszami�, bo dopiero wtedy objawia siê prawda o cz³owie-
ku pisz¹cym. A to w³a�nie jest trudne. Mam �wiadomo�æ, ¿e moje
wiersze - zarówno te o tematyce religijnej jak i te po�wiêcone
przyrodzie, Tatrom - nie s¹ ³atwe w odbiorze. Kiedy przed prawie
4 laty ukazywa³ siê mój pierwszy tomik poezji �W Tobie �ród³a
moje� nie wiedzia³am, czy taki sposób wyra¿enia siebie kogo�
zainteresuje. Min¹³ jaki� czas i zaczê³am spotykaæ siê z bardzo
ciep³ymi s³owami  zwi¹zanymi z tym tomikiem. Nawet otrzyma-
³am wiele listów od ludzi z ró¿nych miejsc kraju, do których
w nieznany mi sposób dotar³ mój tomik, a którzy znale�li w nim
co�, co szczególnie przemówi³o do ich wyobra�ni, sumienia czy
po prostu spodoba³o siê.
Nie ukrywam, ¿e to wzrusza. Mam swoje grono odbiorców, ale
przede wszystkim, mam cudownych przyjació³ i czytelników, któ-
rzy mnie inspiruj¹, zachêcaj¹ i czekaj¹� Dlatego zdecydowa-
³am siê wydaæ kolejny tomik poezji, gdzie znajd¹ siê wiersze
o tematyce religijnej, zwi¹zane z odej�ciem S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II, wydarzeniami spo³ecznymi na �wiecie, jak  tragedia
w Bies³anie, tsunami czy �mierci¹ �go³êbiarzy� w hali targowej
w Katowicach, ale i z piêknem i przedziwn¹, bardzo ciekaw¹
histori¹ naszego Jaworza i naszych gór. Ks J. Twardowski, poeta,
którego nigdy nie zapomnimy powiedzia³, ¿e �wiersze to jeszcze
jeden sposób mówienia do cz³owieka�. Wydaje mi siê, ¿e to s³o-
wa w pe³ni oddaj¹ to, co chcia³abym wypowiedzieæ jako swoj¹
odpowied� na Pañskie pytanie.
A poezja �wietnie wspó³brzmi z piêkn¹ muzyk¹. Te dwa piêkna
w cudowny sposób siê uzupe³niaj¹, bo s³owo to muzyka na in-
strument solo. St¹d zrodzi³ siê pomys³ koncertów poetycko-mu-
zycznych pn. �Wieczór Poezji i Muzyki� w Jaworzu.
A wracaj¹c jeszcze do tre�ci Pana pytania � wielu ludzi mnie
pyta, jak pogodziæ chemiê i poezjê? Jak widaæ � mo¿na, i mo¿e
nawet nie�le siê to komponuje�
W Pani  twórczo�ci poetyckiej przewa¿aj¹ wiersze o tematyce
religijnej. Sk¹d siê  bierze inspiracja do takich trudnych tema-
tów?
Wyp³ywa to z mojej wiary i wra¿liwo�ci serca i oczu. Chrze�cijañ-
stwo jest religi¹ niezwyk³¹ i stanowi podstawê naszej cywilizacji.
Trudno pisaæ wiersze dotycz¹ce  naszych codziennych spraw
czy naszej kultury, zwi¹zanej z tradycj¹ chrze�cijañsk¹, w ode-
rwaniu od chrze�cijañstwa.  Ks. Prof. Jerzy Szymik, kap³an i po-
eta, powiedzia³, ¿e moje wiersze s¹ �zakorzenione w �tu i teraz�,
wychylone w �tam i potem�� Zadajê w nich pytania, a potem
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oczekujê odpowiedzi od Tego, który jedynie mo¿e jej udzie-
liæ. Jako osoba wierz¹ca nie mogê sama odcinaæ siebie
i swojej twórczo�ci od Boga. Na pocz¹tku gdy zaczê³am pi-
saæ wiersze, nie przypuszcza³am, ¿e je wydam drukiem, wie-
dz¹c, ¿e tym samym bêdê ukazywaæ swe wewnêtrzne prze-
¿ycia. A to czasem bywa bolesne, bo wszystko ma jednak
swoje blaski i cienie� Znany zapewne twórca, kompozytor
i dyrygent Piotr Rubik� najtrafniej okre�li³ to w swojej wypo-
wiedzi mówi¹c o poetach; �zawód, który wykonujemy jest
bardzo trudny, bo wystawia na widok publiczny nasz¹ du-
szê�. Jak widaæ, to �otwarcie szuflady� wymaga du¿ej odwa-
gi�
Mijaj¹ 4 lata od  momentu, gdy  Pani wiersze ukaza³y siê
w tomiku � W Tobie �ród³a moje�. W tomiku tym przewa¿a-
j¹ wiersze o tematyce religijnej, jest te¿ kilka po�wiêco-
nych  górom. Wiemy, ze jest ju¿ praktycznie przygotowany
nowy, drugi tomik poezji. Czy mo¿e Pani  ju¿ teraz zdradziæ
nam co bêdziemy mogli w nim znale�æ?
Tak, w przygotowaniu jest drugi tomik poezji  pt. �Szczê�liwe
oczy�.  S³owa te zaczerpnê³am z Ewangelii �w. £ukasza
10,23:�Szczê�liwe oczy, które widz¹ to, co wy widzicie. Bo
powiadam: wielu�pragnê³o ujrzeæ to, co wy widzicie,
a nie ujrzeli, i us³yszeæ, co s³yszycie, a nie us³yszeli�. Inspira-
cj¹ do moich wierszy by³y i s¹ aktualne wydarzenia i prze¿y-
cia. Nie inaczej jest i w tym wypadku. A szczê�cie oczu pole-
ga na odkrywaniu tego wszystkiego, czym obdarowuje nas
Los i umiejêtno�ci odczytywania tego w �wietle wiary.
Naszemu pokoleniu przysz³o ¿yæ w trudnych, ale i ciekawych
czasach. Na przestrzeni dziejów  Polski i chrze�cijañstwa, to
w³a�nie nasze pokolenie  mog³o  prze¿yæ nie tylko koszmar
II wojny �wiatowej, ale i wybór na Stolicê Piotrow¹  naszego
wielkiego Polaka  ks. kardyna³a Karola Wojty³y. Ca³y Jego
pontyfikat wraz z Jego odej�ciem i wyborem  nastêpcy w oso-
bie Benedykta XVI i  Jego  pielgrzymkê do Polski  �ladami
Jana Paw³a II, a¿ po Auschwitz-Birkenau. Oprócz tych wyda-
rzeñ, mniej lub bardziej  dotykaj¹ nas inne, sk³aniaj¹ce do
refleksji nad ¿yciem, jak �mieræ kilkudziesiêciu osób w Hali
Targowej w Katowicach, Tsunami z grudnia 2005 roku, trage-
dia w Bies³anie. Swoje szczególne miejsce ma w tym tomiku
tak¿e Jaworze � i nasze piêkne góry.  A w ogóle, je�li chodzi
o góry � to mia³y one � i maj¹ � istotne miejsce w moim ¿yciu.
Zw³aszcza te �wymagaj¹ce�, które ucz¹ nas pokory i stawiaj¹
w prawdzie o nas samych. Te w³a�nie tematy  bêdzie mo¿na

znale�æ w nowym tomiku poezji, który powinien ukazaæ siê
jesieni¹ tego roku.
Który z wierszy darzy Pani szczególnym sentymentem
b¹d� jest w jaki� wyj¹tkowy sposób zwi¹zany z Pani  ¿y-
ciem?
Jest wiele takich  wierszy. Pamiêtam okoliczno�ci, w któ-
rych powsta³y. Ale my�lê, ¿e  jeden z nich zatytu³owany �Tsu-
nami�, pomimo  up³ywu dwóch lat od tej tragedii, zawiera
dla nas  ci¹gle aktualne pytanie o nasz stosunek do ¿ycia i
jego warto�ci. Ka¿dy z nas, nieraz w ci¹gu swego ¿ycia,
prze¿ywa takie �ma³e tsunami�, które mo¿e pozbawiæ nas
wiary i nadziei, postawiæ  przed nami wiele w¹tpliwo�ci o
sens i warto�æ ¿ycia, a czasem mo¿e nawet o istnienie sa-
mego Boga.
Mo¿e nie wszyscy mieszkañcy Jaworza wiedz¹, ale
oprócz pracy zawodowej  jako technolog olejów smaro-
wych, pasji literackiej, jest Pani tak¿e  katechetk¹ MOW
w Jaworzu.  Jest to chyba Pani kolejne powo³anie?
Chyba tak, tak to odczytujê�Choæ fakt ten na pocz¹tku wcale
nie by³ taki oczywisty. W³a�ciwie to nigdy wcze�niej nie my-
�la³am o takiej pracy. Ale z perspektywy lat mogê powiedzieæ,
¿e nie ¿a³ujê tej decyzji. Ta praca z m³odzie¿¹ w MOW, która
nie jest ³atwa, daje mi wiele osobistej satysfakcji, pozwala
tak¿e rozwiaæ mit, ¿e  m³odzie¿ jest tylko z³a  czy niechêtna
Bogu i Ko�cio³owi. Dla mnie ci m³odzi ludzie s¹ bardzo wra¿-
liwi, a ich ¿yciowe zranienia umieszczaj¹ ich w szczególnej
przestrzeni Bo¿ej Mi³o�ci, s¹ umi³owanymi dzieæmi Boga.
Oczywi�cie, ¿e  efekty tej pracy czêsto s¹ widoczne dopiero
po wielu latach. W tej pracy potrzeba wiele wiary, osobistej
pokory ale i umiejêtno�ci s³uchania m³odego  poszukuj¹ce-
go swej drogi cz³owieka, czêsto zagubionego na �cie¿kach
¿ycia, zbuntowanego przeciwko wszelkim autorytetom. Ale
praca katechety chyba na tym polega � aby nie�æ ducha
Ewangelii i nadziei im, którzy najbardziej potrzebuj¹  Dobrej
Nowiny.
Na koniec- Pani plany na przysz³o�æ, najwiêksze marzenie?
Plany na przysz³o�æ? Trudne pytanie. Oczywi�cie, mam ich spo-
ro. Bez nich nie umia³abym ¿yæ.
I w tym jestem szczê�liwa,  poniewa¿ szczê�cie jest stanem du-
cha, a mój duch jest szczê�liwy�. A marzenie? Pragnê, by jak
najwiêcej ludzi mog³o powiedzieæ, ¿e ich oczy s¹ szczê�liwe!
Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê  spe³nienia marzeñ i planów.
                                                                                                            red

Franciszek Karol Szpok
Niech cieszyñska gwara nigdy nie zaginie

MIETKA PETERKA PASJA FOTOGRA-
FICZNA I WSPOMINKOWA
Autor �Tatowych spóminkow� i �Spominków z dawnych roków�  �
Mieczys³aw Peterek � urodzi³ siê 25 lutego 1925 roku w Bielsku.
W latach powojennych prowadzi³ aktywn¹ wrêcz ofiarn¹ dzia³al-
no�æ w ramach PTTK, jako cz³onek Zarz¹du Oddzia³u, przewod-
nik GOT i GON. Równolegle przez d³ugie 18 lat sprawuje odpo-
wiedzialn¹ funkcjê przewodnicz¹cego Zak³adowego Ko³a PTTK,
organizuje w tym czasie liczne imprezy krajoznawcze, rajdy okrê-

gowe i krajowe � Jednocze�nie udzie-
la siê czynnie jako cz³onek i dzia³acz
w ramach Towarzystwa Mi³o�ników
Ziemi Bielsko � Bialskiej, Macierzy Zie-
mi Cieszyñskiej, Polskiego Towarzy-
stwa Filatelistów� Szczególnie po-
�wieci³ siê utrwalaniu na kliszy zabyt-
ków sakralnych i �wieckich, w które
obfituje jeszcze na szczê�cie nasza
wspania³a Ziemia Bielska i Cieszyñ-

ska, zw³aszcza umi³owane przez niego okolice Jaworza, Jasie-
nicy, Skoczowa, nie mówi¹c o rodzinnym Bielsku i nadgranicz-
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RAJD SAMOCHODOWY
I FESTYN NA �POWITANIE WAKACJI�
PODZIÊKOWANIE
Organizatorzy Pierwszego Samochodowego Raj-
du Jaworza i Festynu �Na powitanie wakacji� wy-
ra¿aj¹ podziêkowanie wszystkim, którzy przyjêli
zaproszenia do udzia³u w przygotowaniu tych im-
prez. Przekonali�my siê, ¿e mo¿na wspólnie dzia-
³aæ na rzecz ogó³u mieszkañców. Nie do wszyst-
kich, którzy mog¹ pomóc dotarli�my, a nieliczni
tylko odmówili. Lista osób wspomagaj¹cych jest
otwarta. Oczkujemy nadal na wszystkich, którzy
jeszcze zechc¹ w³¹czyæ siê do grona wspó³orga-
nizatorów.

nym Cieszynie. Przybywa ró¿notematycznych fotografii, mno¿y
siê udzia³ w konkursach(8) oraz wystawach indywidualnych (47)
i zbiorowych (23). Ogromnie cieszy³ siê z zakwalifikowania w
roku 1958 swych zdjêæ na Ogólnopolsk¹ Wystawê Fotografii Ar-
tystycznej w Zakopanem i zamieszczenia takowych w pierwszym
roczniku Kalendarza Beskidzkiego w roku 1960 r. Jego fotogra-
my uzyskiwa³y nagrody i wyró¿nienia, a upubliczniane by³y na
wystawach w  Bielsku � Bia³ej, Katowicach, Warszawie, Jasieni-
cy, O�wiêcimiu, Skoczowie, Siemianowicach, Stryszawie, To-
icach, Ustroniu, Wi�le, Szczecinie, Wilamowicach, Zatorze, Za-
kopanem, ¯ywcu� Mia³ te¿ wielkie szczê�cie wystawiæ swoje
Fotogramy w Goeteborgu, Grazu i Londynie. Mieczys³aw Pete-
rek opublikowa³ ponad 200 artyku³ów, wraz ze swymi fotografia-
mi, w ró¿nych czasopismach i wydawnictwach, ¿e wymieniê �
�Kalendarz Beskidzki, �Skoczowski�Goleszowski�.  �Jasieni-
cê�, �Gazetê Skoczowsk¹�,  �Beskidzki Informator Kulturalny�, prze-
wodniki turystyczne� W pe³ni opracowa³ fotograficznie kilkana-
�cie katalogów i folderów ekspozycji malarstwa, grafiki, meda-
lierstwa oraz innych dziedzin sztuki. Z jego zdjêciami Poczta
Polska wyda³a 36 POCZTÓWEK Z OBIEKTAMI ZABYTKOWYMI
Podbeskidzia, wraz ze zbiorczymi kopertami. Do czo³owych jego
dzie³, w pe³ni przez niego zilustrowanych nale¿¹ � album prof. dr
Ewy Chojeckiej Pt. �Miasto jako dzie³o sztuki�, �Ratusz Bielski�,
�Ko�ció³ �w. Józefa w Zabrzu� i �Rocznik Jasienica 2000�. Zdoku-
mentowa³ 40 obiektów sakralnych, a tak¿e zabytków architekto-
nicznych, w tym równie¿ przemys³owych. W ponad 1200 zdjê-
ciach uwieczni³ zbiory bielskiego Muzeum Okrêgowego. Dla tu-
tejszego Oddzia³u Pañstwowej S³u¿by Ochrony Zabytków zreali-
zowa³  przesz³o 6000 ujêæ ró¿nych obiektów. Ponad 1600 jego
prze�roczy czarno � bia³ych i kolorowych obrazuje w celach dy-
daktycznych ró¿ne dziedziny sztuki europejskiej. Dla w³adz Pod-
beskidzia zinwentaryzowa³ oko³o 900 pomników i tablic pamiêci
narodowej. W latach 1996 � 98 pracowa³ dla Dziedzictwa Kultu-
rowego Górnego �l¹ska w Katowicach, tropi¹c straty kulturowe
w regionie, wyrz¹dzone przez okupanta i wojska frontowe pod-
czas II wojny �wiatowej. Dla wspomnianej PSOZ opracowa³ oko-

³o 44 000 nagatywów obiektów bêd¹cych w ewidencji placówki.
W swej w³asnej kolekcji posiada 12 000 negatywów zdjêæ ró¿-
nych obiektów i tematyki w technice tradycyjnej i kolorowej i po-
nadto oko³o 3000 kolorowych prze¿roczy równie¿ o tematyce
regionalnej, krajowej, a tak¿e z fotograficznych �wypadów� do
Czech, S³owacji, Austrii, Szwajcarii, Francji. Za sw¹ wielostron-
n¹, ofiarn¹ i d³ugoletni¹ dzia³alno�æ zawodow¹ i spo³ecznikow-
sk¹ na niwie kulturalnej � Mieczys³aw Peterek � zosta³ wyró¿nio-
ny wieloma odznaczeniami honorowymi, ¿e przytoczê �za Ochro-
nê zabytków�, �Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury�, �Z³ota odznaka PTTK�,
�Zas³u¿ony dla Województwa Katowickiego� i � �Bielska � Bia-
³ej� oraz innymi. Najwy¿sze  w³adze pañstwowe uhonorowa³y
Go tak¿e Krzy¿em Kawalerskim Orderu �Polonia Restituta�. Jako
szczególnie aktywny dzia³acz Macierzy Ziemi Cieszyñskiej wy-
ró¿niony zosta³ dyplomami uznania i cz³onkostwem honorowym
tej organizacji.
Od 1998 roku zaj¹³ siê �spóminkarstwem� w autentycznej gwa-
rze cieszyñskiej, z którym Czytelnicy �Echa Jaworza� mogli siê
zapoznaæ na podstawie drukowanych przez nasz¹ Redakcjê Jego
�Tatowych spóminków�, wydanych 2002 r. przez Gminny O�ro-
dek Kultury w Jasienicy. W ubieg³ym roku ukaza³a siê nak³adem
wspomnianej instytucji ich kontynuacja pod tytu³em �Spóminki z
dawnych roków�, zawieraj¹ca na przesz³o stu stronach 57 krót-
kich opowiastek odnosz¹cych siê do naszego regionu napisa-
nych gwar¹. Bêdziemy je systematycznie publikowali ku rado�ci
jaworzañskich folklorystów i regionalistów, dla których bêd¹ z
pewno�ci¹ prawdziw¹ uczt¹ duchow¹. Dodam ¿e Mieczys³aw
Peterek, mimo podesz³ego wieku, jest prawdziwym tytanem w
tworzeniu nowych dzie³. Mog³a o tym �wiadczyæ Jego ubieg³o-
roczna wspania³a wystawa Pt. �Polichromie Bielska � Bia³ej�, przy-
gotowana przez Galeriê BWA w Ratuszu. Ciekawe co nam ten
szeroko znany i podziwiany regionalista i fotografik �szykuje�?
W najbli¿szych numerach �E J� bêdziemy publikowali Jego �gwa-
rowe pere³ki�.

                                                                        Franciszek K. Szpok

OTWARTA LISTA WSPÓ£ORGANIZATO-
RÓW WSPOMAGAJ¥CYCH i WSPIERAJ¥-
CYCH:
BRYGADY TECHNICZNE UG JAWORZE
GIMNAZJUM im. gen. broni St. Maczka
Klub KICK BOXINGU � Piotr i Agnieszka Turchan
Klub �STEP� � Ryszard Bo¿ek
KO£O GOSPODYÑ WIEJSKICH Nr 1
KO£O GOSPODYÑ WIEJSKICH Nr 2
KS �Czarni Jaworze� � Roman Kruczek
LIGA MORSKA I RZECZNA
£KS �X � DZIESIÊÆ� - Lucjan Socha
M£ODZIE¯OWY O�RODEK WYCHOWAWCZY
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Jaworze
TOWARZYSTWO MI£O�NIKÓW JAWORZA
UKS �DZIESI¥TKA � KOMES�  Zygmunt Kruczek
ZESPÓ£ REGIONALNY JAWORZE � Jan Chmiel
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ECHA DZIA£ALNO�CI GOSPODARCZEJ W JAWORZU
NARESZCIE BÊDZIE £ADNIE

Jaworzanie mog¹ byæ zadowoleni ze swojej miejscowo�ci.
Po³o¿ona jest u podnó¿a gór, woda i powietrze czyste,
a liczne potoki i w¹wozy tworz¹ urozmaicony krajobraz. Wy-
marzone miejsce dla uprawiania turystyki pieszej i rowero-
wej, wycieczek i spacerów. Chêtnych do zakupu dzia³ek jest
wielu, wiêc dzia³ki rosn¹ w cenie ku uciesze w³a�cicieli zie-
mi. Przy tym perspektywa kurortu z kompleksem rekreacyj-
no - balneologicznym pobudza wyobra�niê i nowe spojrzenie
na przysz³o�æ.
Coraz liczniejsi s¹ ci, którzy interesuj¹ siê równie¿ niezwy-
k³¹ przesz³o�ci¹ Jaworza.
Nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e w Jaworzu mo¿na zaspokoiæ i cia³o
i duszê. Przeje¿d¿aj¹c jednak g³ównym traktem wiod¹cym
ulicami Wapienick¹ i Zdrojow¹, mijaæ musimy na ³uku ulicy
naprzeciw budynku OSP, �plac wstydu�. Dlatego �pieszymy

AUTO - CZÊ�CI SOSULSKI � Kinga i Czes³aw Sosulscy
AUTOLAMP Marek Bernkus
AUTO-SERWIS � Piotr Suchy
AR PORAN � Zbigniew Poraniewski
BANK SPÓ£DZIELCZY JASIENICA
BERNDORF POLSKA � Marek Wrzal
CENTRUM STOMATOLOGII I PROTETYKI �OMEGA� �
Marek Stekla
CERAMIKA PILCH
ELEKTROMETAL � Tadeusz P¹czek
GALERIA KWIATOWA � RAFIA � Ewa Kaintor i Marta Mañko
HEFAJSTOS Sp. z o.o. Bernard Michnik
HERON Sp. z o.o. � Aleksander Miku³a, Katarzyna Czapla
HURTOWNIA MIÊSA I WÊDLIN A. D. Szatan
INNA sp. cywilna � El¿bieta i Mariusz Cielenkiewicz
KAREL II Jacek Dziubiñski
MARRODENT Sp. z o. o. - Roman Stekla

donie�æ, ¿e niebawem, �ruszy� tam budowa, która po ukoñ-
czeniu zmieni wizerunek centrum Jaworza. Powy¿ej z lewej
zdjêcie z makiety projektu zagospodarowania tego terenu
Pañstwo Alicja i Bogus³aw Owczarzowie koñcz¹ d³ug¹ i wy-
boist¹ drogê do uzyskania pozwolenia na budowê. Owcza-
rzowie planuj¹ wybudowaæ Pawilon Handlowy w ci¹gu 8-9.
miesiêcy, a pó�niej drugi obiekt. W tym drugim bêdzie pocz-
ta, bank, gabinety lekarskie i inne us³ugi. Mo¿e pralnia, któ-
ra dla ponad 6200 mieszkañców jest przecie¿ bardzo po-
trzebna. Ta perspektywa wielu Jaworzan ucieszy. ¯eby na-
strój by³ jeszcze lepszy to informujemy, ¿e równie¿ w nied³u-
gim czasie O�rodek Promocji Gminy otworzy kameralny klub,
w parterze budynku przy ul. Zdrojowej 111 (w s¹siedztwie
sklepu spo¿ywczego � patrz zdjêcie powy¿ej). To bêdzie
taka namiastka Domu Kultury, którego brak tak czêsto od-
czuwamy.                                                                   wb
MEBLE AGATA S.A. � Aleksander Æwik
POJAZDY SPECJALISTYCZNE � Zbigniew Szczê�niak
PIEKARSTWO � Danuta Greñ
PHU CERAMED Edward Stekla
SUPERMARKET �K£OS� - Barbara Mizia
SUPERMARKET WAPIENICA Alicja i Bogus³aw Owczarz
US£UGI GASTRONOMICZNE �ROLAND�� Leszek Kaliwoda
WIARUS 2 � JAWORZE, Sp. jawna
ZAK£AD P - C. � Jolanta i Marian Mrowiec
Z.P.H. SPRZÊT O�WIETLENIOWY � Grzegorz Lodek
ZAK£AD U-H Bogdan Burian

ZWRACAMY SIÊ Z PRO�B¥ O PRZEKAZYWANIE NIE-
BAGATELNYCH RZECZY NA AUKCJÊ, Z KTÓREJ UZY-
SKANE �RODKI ZOSTAN¥ PRZEZNACZONE NA DOFI-
NANSOWANIE LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI Z RO-
DZIN BÊD¥CYCH W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ.
O�rodek Promocji Gminy Jaworze i Redakcja Echa Jaworza
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REDAGUJE ZESPÓ£:
Franciszek Karol Szpok - Redaktor naczelny, Wojciech Bertisch �
Zastêpca redaktora naczelnego
Adres redakcji: Urz¹d Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82,
43-384 Jaworze
tel. 033 8172 195, 033 8172 813, 033 8172 534, Fax 033 8172 871
e-mail: echo@jaworze.pl
Redakcja nie zwraca nades³anych tekstów oraz zastrzega
sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.

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);

Beskidzki Zespó³ Leczniczo-Rehabilitacyjny
Szpital Opieki D³ugoterminowej

 43-384 Jaworze, ul. S³oneczna 83

przyjmie do pracy  w ramach sta¿u absolwenckiego
finansowanego przez Uniê Europejsk¹:
· opiekunki dzieciêce , · socjoterapeutów, · wychowaw-
ców przedszkolnych, · instruktorów terapii zajêciowej,
· techników fizjoterapii, · techników masa¿ystów,
· pracownika biurowego
wymagania:
wykszta³cenie  �rednie lub  wy¿sze w odpowiednim kie-
runku, status  osoby bezrobotnej i wiek do 25 lat
Kontakt  osobisty lub telefoniczny  tel. (033) 8172166.
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OFERUJEMY:
WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH
WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH

SPRZ¥TANIE POWIERZCHNI BIUROWYCH
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 W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
NIE PRZENO�CIE NAM STOLICY
DO JAWORZA
Jakby na przekór awanturom �na górze�, tu �na dole� do sukcesu
wystarczy mieæ pasjê i bezinteresowne zaanga¿owanie. Cho-
dzi tym razem o ³ucznictwo. �Na górze� Zwi¹zku £ucznictwa Pol-
skiego �czarne chmury�, �burza�, komisarz, czyli antyprzyk³ad.
Tu na samym dole w Jaworzu w naszym Gimnazjum, od wielu lat
Uczniowski Klub Sportowy �Dziesi¹tka � Komes Jaworze� osi¹-
ga bardzo dobre rezultaty i wyniki. Odnosz¹ sukcesy dziêki wy-
trwa³o�ci i konsekwencji w pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ Zyg-
munta Kruczka � prezesa klubu i obecnego trenera Stanis³awa
Hoczka oraz przychylno�ci dyrekcji i kadrze nauczycielskiej gim-
nazjum. Ale w Jaworzu jest jeszcze £uczniczy Klub Sportowy X
� DZIESIÊÆ. Oni chc¹ kontynuowaæ i rozwijaæ zami³owanie do
³ucznictwa w�ród m³odzie¿y starszej i doros³ych. Adam Bisok,
producent znanych w �wiecie ³uków oraz Lucjan Socha pasjo-
nat i niestrudzony organizator, za³o¿yli i zrejestrowali niedawno
klub ³uczniczy, a te¿ ju¿ odnosz¹ sukcesy. Jaworze w herbie
mog³oby mieæ ³ucznika. W dniu 26 maja w Jaworzu równocze-
�nie oba kluby organizowa³y zawody, w których uczestniczy³o
oko³o 200 osób! Najlepszy to dowód, ¿e nie trzeba byæ wysoko,
¿eby mierzyæ celnie i daleko.                                           wb

Z £UCZNICZYCH TORÓW         zdjêcia na str. 20
19 maja w Wadowicach rozegrano kolejne zawody miêdzysz-
kolnej ligi ³uczniczej �Robin Hooda�.UKS �Dziesi¹tka-Komes�
reprezentowa³o 16 zawodników. Tym razem dru¿yna zajê³a dru-
gie miejsce, za� indywidualnie najlepiej spisa³ siê Aleksander
Grzymek, zajmuj¹c pierwsze miejsce w�ród ch³opców star-
szych oraz Paulina Panewka, zdobywaj¹c br¹zowy medal
w�ród dziewcz¹t m³odszych. W tym czasie na Cyprze zakoñ-
czy³y siê zawody Pucharu Europy. Reprezentacja Polski Ju-
niorów, w sk³adzie której strzela³ Sebastian Kruczek, zajê³a
czwarte miejsce . Wej�cie do fina³u juniorzy przegrali ze zwy-
ciêzcami Pucharu reprezentacj¹ Ukrainy.
26 maja na boisku �Czarnych� Jaworze klub nasz zorganizowa³
Zawody £ucznicze M³odzików, dzieci starszych i m³odszych
�Eurobeskidy-2007�, w którym wziê³o udzia³ 118 zawodników z
16 klubów. Dru¿ynowo zwyciê¿y³ zespó³ �Karima� Prz¹s³aw
przed �Obuwnikiem� Prudnik i �Sokole Oko� z Zawadki. Nasza
dru¿yna zajê³a pi¹te miejsce. Indywidualnie najlepiej zaprezen-
towali siê Wojciech Mieszczak � 8 miejsce w�ród m³odzików,
Aleksander Grzymek � srebrny medal w�ród ch³opców star-
szych i Zuzanna Grzymek � br¹zowy medal w�ród dziewcz¹t
m³odszych. Serdecznie dziêkujemy Urzêdowi Gminy za po-
moc w przewozie mat oraz sponsorom: �Komes� z Bielska-
Bia³ej, �Sita� z Bielska �Bia³ej . Hotelowi �Jawor� oraz firmie
ARC Instrument Ryszard Somerlik i prezesowi firmy �Norlys�
z Nowego S¹cza Leszkowi Kordek.                                S. Hoczek

PIONIERZY NAD POTOKIEM
£ucznictwo terenowe zaczyna wdzieraæ siê pomiêdzy
tradycyjne dyscypliny sportowej rywalizacji, rekreacji
i wypoczynku. To fascynuj¹ca przygoda w plenerze dla
dzieci, m³odzie¿y, kobiet i mê¿czyzn. Id¹c le�nym trak-
tem z ³ukiem i strza³ami, tropimy zwierzynê by polowaæ
w komfortowych warunkach psychicznych, gdy¿ zwie-
rzyna to ustawione w�ród drzew makiety dzika, sarny,
zaj¹ca, kuropatwy etc. Humanitarne polowanie nie po-
zbawione jest prawdziwych emocji i satysfakcji. £ucz-
niczy Klub Sportowy X-Dziesiêæ, zorganizowa³ miêdzy-
narodowe zawody o Puchar Polski w £ucznictwie Tere-
nowym 3D (strzelanie do makiet zwierz¹t).
26 maja od rana na parking przy wlocie do traktu le�ne-
go wzd³u¿ potoku Szeroki zje¿d¿a³y siê samochody
z Polski, Czech i S³owacji. Przyje¿d¿ali mi³o�nicy ³ucz-
nictwa terenowego. Przed rozpoczêciem zawodów po-
nad czterdziestu ³uczników przeprowadza³o trening. Sto-
j¹c na wysokim brzegu potoku strzelali do sylwetek zwie-
rz¹t umocowanych na stojakach po drugiej stronie po-
toku. Stojaki ustawiono znacznie ni¿ej w odleg³o�ciach oko³o
30 m., 20, i 10 m. Po serii strza³ów ³ucznicy zbiegali na dó³
do stojaków po strza³y. By³o na co popatrzeæ. Mê¿czy�ni,
m³odzie¿ i dzieci w ró¿nym wieku, w ró¿nych strojach i z
ró¿nej doskona³o�ci sprzêtem nie ró¿nili siê w przekona-
niu, ¿e wybrali najlepszy sposób na prze¿ycie le�nej przy-
gody i sportowej rywalizacji. Po treningu sêdzia g³ówny Peter
Pagaczi z Czech, dokona³ odprawy zawodników i da³ sy-
gna³ do rozpoczêcia zawodów. Ka¿dy zawodnik mia³ do
zaliczenia strzelanie na 14 stanowiskach rozstawionych
w lesie, do 2 ró¿nych makiet zwierz¹t. Poszli dru¿ynami
�cie¿k¹ le�n¹ odnale�æ wylosowane stanowisko, od które-
go rozpoczynali zawody. Makiety, naturalnej wielko�ci zwie-
rz¹t, ustawione w lesie w�ród drzew nale¿a³o zlokalizowaæ
i trafiæ strza³¹. Z odleg³o�ci kilkudziesiêciu metrów, poprzez
iluminacje ze s³onecznych promieni przezieraj¹cych pomiê-
dzy ga³êziami wiatrem poruszanych, pewnie trafiali zdoby-
waj¹c punkty w zale¿no�ci od miejsca ulokowania strza³y.
Trening, odprawa zawodników i same zawody odbywa³y siê
w kole¿eñskiej atmosferze. Nie by³o �ladu patosu, przemó-
wieñ, powitañ go�ci mniej czy bardziej honorowych, nato-
miast wielkie uznanie zyskali organizatorzy zawodów. To
mo¿e dziwiæ, ale tych pionierów, którzy inicjuj¹ Puchar Pol-
ski w tej dyscyplinie jest garstka. Lucjan Socha i Adam
Bisok wraz z zawodnikami z klubu X- DZIESI¥TKA przy-
gotowali i przeprowadzili pucharowe zawody od pocz¹tku
do koñca samodzielnie i bez zastrze¿eñ. Wystarczy³a pa-
sja, przebojowo�æ i wytrwa³o�æ.                                       wb
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TURNIEJ PI£KARSKI DRU¯YN OLDBOI
W TOSZANOWICACH DOLNYCH
(CZECHY)
W dniu 02.06.2007 w Toszanowicach Dolnych odby³ siê
miêdzynarodowy turniej pi³ki no¿nej dru¿yn 11 osobowych
dla zawodników powy¿ej 35 lat. W turnieju bra³o udzia³ 6
zespo³ów: 3 czeskie, 2 s³owackie i 1 polska. Gminê Ja-
worze reprezentowali Marek Pajor, Krzysztof Koziara,
Marian Stach, Maciej Wehsoly, Grzegorz Rabaszow-
ski, Jaros³aw Wo�niak, Piotr Bo¿ek, Dariusz Chmiel,
Miros³aw Nowak, Roman Mrzyczek, Piotr Kochowski,
Zbigniew Pietraszek, Aleksander Machnik, Miros³aw
Chrobak, Boles³aw Greñ, Czes³aw Sosna,Tomasz Du�-
niak. W organizacji wyjazdu brali udzia³ przedstawiciele
Komisji Edukacji, Sportu i Promocji Gminy Jaworze: Zyg-
munt Podkówka i Roman Kruczek oraz przedstawiciele
KS "Czarni" Jaworze: Walter Wehsoly i  Aleksander

Machnik. Po bardzo emocjonuj¹cej grze nasza dru¿yna wy-
walczy³a 2 miejsce w grupie. Ostatecznie zajê³a 4 miejsce.
Gratulujemy i oczekujemy na dalsze sukcesy. Jednocze�nie
informujemy, ¿e ewentualn¹ chêæ udzia³u w zespole mo¿na
zg³aszaæ osobi�cie pod numerem telefonu 0338173011.     rk


