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BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTA
Jednym z za³o¿eñ Zarz¹dzania Jako�ci¹ w oparciu o normê
ISO 9001:2001 jest orientacja na klienta. To w³a�nie potrze-
by i oczekiwania mieszkañców musz¹ byæ podstaw¹ podej-
mowanych dzia³añ, a stopieñ ich zadowolenia jest jednym
z najwa¿niejszych wska�ników oceny pracy Urzêdu. Dlate-
go te¿ mieszkañcy gminy oraz wszyscy zainteresowani maj¹
mo¿liwo�æ wyra¿enia swej opinii w formie anonimowej an-
kiety. Uzyskane w ten sposób informacje pozwol¹ Wójtowi
oraz pracownikom Urzêdu na jeszcze wiêksze zaanga¿owa-
nie w problemy mieszkañców Jaworza, a jednocze�nie wyj�æ
naprzeciw oczekiwaniom jako�ci �wiadczonych us³ug z za-
kresu administracji samorz¹dowej.

 Ankieta oceny zadowolenia Klienta z us³ug Urzêdu
W zwi¹zku z d¹¿eniem Urzêdu Gminy Jaworze do do-
skonalenia �wiadczonych us³ug prosimy o anonimowe
udzielenie informacji na temat stopnia zadowolenia Pani
/ Pana ze sposobu obs³ugi oraz spe³nienia wymagañ
i oczekiwañ Klienta przez pracowników Urzêdu.
Data i rodzaj sprawy za³atwianej przez Pani¹ / Pana  w Urzê-
dzie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pracownik lub Referat zaanga¿owany w sprawê:. . . . . . . .
W tabeli ocenianych zagadnieñ prosimy o zaznaczenie zna-
kiem �X� odpowiednio wybranych pól.
Jak ocenia Pani/Pan:

Pani/Pana propozycje w zakresie sposobu doskonalenia us³ug
�wiadczonych przez nasz Urz¹d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dziêkujemy za wype³nienie ankiety i prosimy o wrzucenie jej
do skrzynki z napisem �Wype³nione Ankiety oceny zadowo-
lenia Klienta z us³ug Urzêdu�, umieszczonej w Sekretariacie
Urzêdu Gminy Jaworze.

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 po-
móc wnioskodawcy w przy�pieszeniu jego wystawienia,
a to dlatego, i¿ dokumenty te wystawiane s¹ Warszawie,
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
13 �WIATOWY ZJAZD JASZÓW W JASZ-
SZENTANDRAS
W dniach 23-25 czerwca 2007 r w zaprzyja�nionej Gminie Jasz-
szentandras na Wêgrzech odby³ siê 13 �WIATOWY ZJAZD
JASZÓW /plemiê, którego korzenie wywodz¹ siê z Iranu, osia-
d³e na nizinie wêgierskiej/. Trzydniowa impreza przeplatana wy-
stêpami zespo³ów szkolnych, ludowych, wspó³czesnych, poka-
zem sztucznych ogni, ró¿nymi wystawami, ods³oniêciem po-
mnika �wiêtego Andrzeja /patrona miejscowo�ci/, przemarszem
przez miejscowo�æ reprezentacji poszczególnych gmin pozo-
stanie na d³ugo w pamiêci uczestników. Organizatorzy zaprosili
do udzia³u w uroczysto�ciach przedstawicieli Gminy Jaworze.
Wójt Zdzis³aw Bylok, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zbi-
gniew Putek i Zygmunt Podkówka, kierownik referatu UG
Rados³aw Osta³kiewicz reprezentowali samorz¹d Jaworza.
Ciep³o przyjêto wystawê o Jaworzu, a w szczególno�ci twór-
czo�æ Krzysztofa Czadra. W imieniu Rady Gminy sk³ada-
my podziêkowania za eksponaty udostêpnione na wystawê:
Krzysztofowi Czadrowi, Jadwidze Roik, Dyrekcjom
Przedszkola Nr 1, Szko³y Podstawowej Nr 1, Dyrekcji
Gimnazjum oraz Adamowi Bisokowi. Dziêkujemy równie¿
Zygmuntowi Czujowi z Urzêdu Gminy w Jaworzu za po-
moc w technicznej organizacji wystawy.

URZ¥D GMINY BEZ TAJEMNIC

cd. na str. 3
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Z PRAC RADY GMINY
VIII SESJA RADY GMINY
W dniu 14 czerwca b.r. odby³a siê VIII sesja Rady Gmi-
ny. Obrady prowadzi³ Andrzej �liwka Przewodnicz¹-
cy Rady. Podjêto 13 uchwa³ bêd¹cych wcze�niej te-
matem obrad w³a�ciwych problemowo Komisji Rady.
Wszystkie Uchwa³y zosta³y pozytywnie zaopiniowane
przez Komisje Rady.
Na sesji Radni 12 Uchwa³ podjêli jednog³o�nie, a jedn¹
przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym siê.
Uchwa³y dotyczy³y: zmiany bud¿etu na 2007, przyjê-
cia sprawozdañ finansowych ZOZ, OPGJ i Gminnej
Biblioteki, porz¹dkowania spraw w³asno�ciowych i nazw
ulic, oraz przyjêcia Statutu Gminy Jaworze oraz sym-
boli gminy.
W poszczególnych punktach porz¹dku obrad odnoto-
wano:
Komendant Policji przedstawi³ sprawozdanie dotycz¹ce
bezpieczeñstwa na terenie gminy za rok 2006. Poinfor-
mowa³, i¿ uruchomienie patroli p³atnych w weekendy na-
st¹pi od dnia 22. 06. 2007r.
Radny Jerzy Ryrych zapyta³ jak wygl¹da sytuacja pozwo-
lenia na planowane przebudowy i rozbudowy prywatnych
budynków w Jaworzu i czy zosta³a udzielona odpowied�
na pismo skierowane do Starosty Powiatu.
Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury £ucja
Habdas poinformowa³a, i¿ powiat zmieni³ interpretacjê
funkcjonuj¹cego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, a na pismo w tej sprawie jeszcze nie udzielono
odpowiedzi.
Radny Roman Lorek zwróci³ uwagê, ¿e w projektowanej
kanalizacji przy ul. Leszczynowej nie ujêto wszystkich
budynków. Wyja�ni³, i¿ wszyscy mieszkañcy pominiêci
w projekcie s¹ zainteresowani pod³¹czeniem siê do ka-
nalizacji. Wnioskowa³ by w projekcie uwzglêdniæ wszyst-
kie budynki, a spraw¹ harmonogramu wykonania kanali-
zacji potraktowaæ odzielnie.
Z³o¿ony wniosek aby uwzglêdniæ w projekcie mo¿li-
wo�æ pod³¹czenia do sieci kanalizacyjno-sanitarnej nie-
ruchomo�ci przyleg³ych do ul. Leszczynowej od stro-
ny zachodniej na d³ugo�ci oko³o 300 mb. przyjêto jed-

nog³o�nie.
Radny Jan Stekla zapyta³ o program Lider Plus w ra-
mach którego LGD uzyska³o porêczenie gminy na ich
kredyt.
Rados³aw Osta³kiewicz poinformowa³, i¿ LGD dzia³a
poza gmin¹, jako organizacja pozarz¹dowa.
Radny Jerzy Ryrych poinformowa³, i¿ jako cz³onek To-
warzystwa Mi³o�ników Jaworza stwierdza, i¿ zaanga-
¿owanie strony Jaworzañskiej jest niewielkie.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Zbigniew Putek zapyta³
o inwestycje na amfiteatrze i termin jej zakoñczenia.
Rados³aw Osta³kiewicz poinformowa³, ¿e termin zakoñ-
czenia inwestycji minie 15 sierpnia.
Radny Jerzy Ryrych poruszy³ temat nieuwzglêdnienia
kilku domów przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. S³onecznej. Wnioskowa³ o pod³¹czenie do
kanalizacji i nowego wodoci¹gu domów przy ul. S³o-
necznej na odcinku pomiêdzy ul. Turystyczn¹ a Smre-
kow¹.
Radny Jan Stekla zapyta³ jakie jest zainteresowanie
wymian¹ pieców w ramach programu niskiej emisji.
Rados³aw Osta³kiewicz poinformowa³, i¿ na rok bie¿¹-
cy zamkniêta zosta³a lista, natomiast s¹ jeszcze mo¿-
liwo�ci z³o¿enia wniosków na lata 2008 i 2009.
Po wyczerpaniu porz¹dku przewodnicz¹cy Andrzej �liwka
zamkn¹³ obrady.                                                         wb

W trzecim dniu imprezy odby³ siê równie¿ I Miêdzynarodowy
Turniej Pi³ki No¿nej, w którym na zaproszenie strony wêgier-
skiej uczestniczy³a reprezentacja Czarnych Jaworze z³o¿ona
z zawodników z Jaworza i Jasienicy. W pierwszym inauguracyj-
nym meczu Jaworze pokona³o druzynê wêgiersk¹ 3:1, nastêpnie
czesk¹  2:1, aby w ostatnim meczu po pasjonuj¹cej koñcówce

ulec dru¿ynie ze S³owacji 2:1. Tym samym zajêli�my 2 miejsce
w turnieju. Wszystkim zawodnikom nale¿¹ siê gor¹ce podziêko-
wania. Kapitanem dru¿yny by³ Aleksander Machnik. Organiza-
torem wystawy jak równie¿ odpowiedzialnym za uczestnictwo
w turnieju dru¿yny z Jaworza, Czech i S³owacji na ¿yczenie stro-
ny wêgierskiej by³ Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zygmunt
Podkówka.                                                                    zp
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UNIA EUROPEJSKA DLA JAWORZA str. 4, 5

LGD �Beskid �l¹ski Górom�
Na skutek artyku³u �Mia³o byæ inaczej�, zamieszczonego
w poprzednim numerze Echa Jaworza, Tomasz Wróbel
pe³ni¹cy funkcjê sekretarza w zarz¹dzie LGD �Beskid �l¹-
ski Górom�, poinformowa³ redakcjê, ¿e Zarz¹d LGD od
nastêpnego wydania Echa Jaworza systematycznie prze-
kazywaæ bêdzie materia³y o dzia³alno�ci LGD, o plano-
wanych szkoleniach /w pierwszej kolejno�ci w zakresie
�produktu lokalnego�/, oraz o spotkaniach dyskusyjnych
z samorz¹dem. Bêd¹ równie¿ udostêpnione opracowania
i dokumentacje wykonane w ramach realizacji pierwsze-
go etapu projektu LGD.
Opracowania te maj¹ s³u¿yæ do okre�lenia konkretnych te-
matów i projektów cz¹stkowych, które bêd¹ mog³y byæ przed-
miotem wniosków o dofinansowanie z funduszu Leader.
Podajemy poni¿ej tytu³y opracowañ, które znajduj¹ siê w
udostêpnionym nam sprawozdaniu z realizacji I etapu pro-
jektu pt. �zestawienie rzeczowo � finansowe z realizacji
projektu�.
1. Inwentaryzacja bazy gastronomiczno hotelowej pod k¹tem
mo¿liwo�ci  rozwojowych i wykorzystania produktów

EUROREGION �L¥SK CIESZYÑSKI  CZ. 2
W pierwszej czê�ci opraco-
wania po�wiêconego Euro-
regionowi �l¹sk Cieszyñ-
ski przedstawili�my ogólne
informacje na ten temat.
Teraz zgodnie z zapowie-
dzi¹  przedstawimy wybra-
ne aspekty dzia³añ Eurore-
gionu. Dzia³ania w ramach
Euroregionu dotycz¹
wszystkich gmin polskiej
i czeskiej czê�ci Eurore-
gionu �l¹sk Cieszyñski.
Zgodnie ze statutowymi celami Euroregionu wiele dzia-
³añ ma charakter lokalny dotycz¹cy poszczególnych gmin
� cz³onków Euroregionu.
Euroregion wspiera rozwój w obszarach przygranicznych,
a zw³aszcza w takich dziedzinach jak:
a)Wymiana do�wiadczeñ i informacji dot. rozwoju regionu,
b)Wymiana do�wiadczeñ i informacji dotycz¹cych rynku pracy,
c)Wspó³praca przy planowaniu przestrzennym,
d)Rozwi¹zywanie wspólnych problemów w dziedzinie trans-
portu, komunikacji i ³¹czno�ci oraz bezpieczeñstwa obywateli,
e)Rozwi¹zywanie wspólnych problemów dotycz¹cych eko-
logii i �rodowiska naturalnego,

regionalnych
2. Ekspertyzy etnograficzne
3. Opracowanie i druk materia³ów promocyjnych LGD
4. Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych �
analizy, ekspertyzy
5. Inwentaryzacja bazy sportowo turystycznej i rekreacyjnej
6. Zinwentaryzowanie i przygotowanie ekspertyz i opra-
cowañ dotycz¹cych ochrony zabytków, pomników przy-
rody i innych obiektów historycznych.
Przekazano równie¿ informacjê, ¿e w lipcu odbêdzie siê
zebranie sprawozdawczo-wyborcze LGD.

Redakcja przeprasza Szanownych Czytelników i zarz¹d
LGD za b³¹d w artykule pt. �Mia³o byæ inaczej� /czerwco-
we wydanie Echa Jaworza/, gdzie podano za liczb¹ 480
ml zamiast tys z³. Zdanie to winno brzmieæ:
 �Umowa okre�la³a bowiem konkretne zadania, 3 etapo-
wy harmonogram ich realizacji i koszty, które nie mog³y
przekroczyæ kwoty przyznanej do wykorzystania tj. 480
tys. z³.�, a nie jak napisano 480 ml z³.
                                                                           wb

f)Wspó³praca przy zapobieganiu i likwidacji nastêpstw
klêsk ¿ywio³owych,
g)Wspó³praca w dziedzinie gospodarczej i handlowej,
h)Rozwój turystyki, ruchu podró¿nych ³¹cznie z dalszym
usprawnieniem ruchu granicznego,
i)Akcje wspieraj¹ce rozwój kultury, o�wiaty i sportu,
zw³aszcza wymiana informacji dotycz¹cych tych dzia³añ,
j)Wymiana kulturalna i opieka nad wspólnym dziedzictwem
kultury,
k)Wzajemna wspó³praca s³u¿b ratowniczych i górskich na
terenie Euroregionu,
l)Wspó³praca miêdzy szko³ami i m³odzie¿¹ na terenie Eu-
roregionu.
Zgodnie ze statutem misj¹ Euroregionu �l¹sk Cieszyñ-
ski jest wspieranie rozwoju w obszarach przygranicznych
w bardzo ró¿nych zakresach. Szczególnym zadaniem
ci¹¿¹cym na partnerach umowy Euroregionu �l¹sk Cie-
szyñski jest wspieranie i organizacja wszelkich aktywno-
�ci prowadz¹cych do wspó³pracy transgranicznej.
W ramach wspólnych polsko-czeskich zadañ w latach
1998-2007 Euroregion zrealizowa³ wiele projektów wspó³-
pracy, w tym tych dofinansowanych z krajowych b¹d� za-
granicznych �rodków pomocowych i strukturalnych. Istot-
n¹ rolê w realizacji tych przedsiêwziêæ odgrywa od po-
cz¹tku pomoc Unii Europejskiej, g³ównie w ramach pro-
gramów Phare Credo, Phare CBC, Phare Integracja Euro-
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pejska, Interreg IIIA Czechy-Polska czy � przygotowy-
wany wci¹¿ jeszcze � Program Operacyjny Wspó³pracy
Terytorialnej Czechy-Polska. W�ród dotychczas zrealizo-
wanych projektów na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: Info-
reg 2000 i Regiotour. To przez ich realizacjê Euroregion
zaistnia³ w �wiadomo�ci spo³eczno�ci �l¹ska Cieszyñ-
skiego ale i szerzej. Projekty by³y dofinansowane z unij-
nego programu Phare Credo. Pierwszy z nich po stronie
polskiej pierwotnie realizowany by³ przez Zwi¹zek Komu-
nalny Ziemi Cieszyñskiej, który po zakoñczeniu fazy two-
rzenia struktury przekazany zosta³ do Stowarzyszenia
�Olza�. Najbardziej namacalnym elementem jego funkcjo-
nowania jest baza informacji polsko-czeskiej o imprezach
kulturalno-sportowych a tak¿e Agencje Informacji Przy-
granicznej w Cieszynie pod ratuszem, a w Czechach,
w Trzyñcu, przy Trzynieckiej Agencji Rozwoju Gospodar-
czego oraz ca³y system punktów informacyjnych w gmi-
nach Naszego Euroregionu. Drugi z projektów doprowa-
dzi³ do stworzenia, stale rozbudowywanej, sieci szlaków
rowerowych po polskiej i czeskiej stronie granicy.
Interesuj¹cym przedsiêwziêciem jest te¿ realizacja pro-
jektów �Greenways � szlaki dziedzictwa kulturalno-przy-
rodniczego�. W tych ramach wykonano wiele prac zwi¹-
zanych z oznakowaniem oraz zwi¹zanych z kreowaniem

lokalnych produktów turystycznych typu Greenways,
a finansowanie zapewnione zosta³o miêdzy innymi ze �rod-
ków Ministerstwa Gospodarki.
Na polu wspó³pracy euroregionalnej realizowane jest  mnó-
stwo drobnych projektów w³asnych, maj¹cych wymiar pol-
sko-czeski. Wspierane one s¹ � poprzez zarz¹dzanie unij-
nymi �rodkami z Phare CBC (kiedy�) i Interreg IIIA (dzi-
siaj) � w projektach innych instytucji. Wszystkie dzia³a-
nia choæby dotyczy³y wy³¹cznie gmin polskich, zawsze
nosz¹ znamiona polsko-czeskiej wspó³pracy transgranicz-
nej. To, co my realizujemy po polskiej stronie na swój
odpowiednik u naszych czeskich s¹siadów. Owszem,
ka¿da ze stron realizuje te przedsiêwziêcia z zachowa-
niem swojej specyfiki ale w taki sposób, ¿e po³¹czone -
stanowi¹ jedno. Tak jest te¿ w przypadku naszej gminy
Jaworze, ¿e wspomnimy trzeci raz z rzêdu organizowane
ju¿ Polsko-Czeskie Dni Europy, wspólne wytoczone szlaki
rowerowe w ramach Euroregionu czy wsparcie przy orga-
nizacji Jaworzañskiego Wrze�nia. Ponadto w ramach in-
formacji o naszej gminie na stronach �Olzy� w zakresie
imprez sportowo-kulturalnych, nasza gmina Jaworze po-
siada swoje miejsce wraz z aktualnymi informacjami
o planowanych wydarzeniach na terenie gminy.
                                                                             pf

CENTRUM BALNEOREKREACYJNE
KROK DO PRZODU.
W kwietniowym wydaniu Echa Jaworza opisali�my ca³¹
procedurê formaln¹ warunkuj¹c¹ wykorzystanie sola-
nek do celów leczniczo rekreacyjnych. Zgodnie z t¹
procedur¹ i og³oszeniem Wójta wy³o¿ono do publicz-
nego wgl¹du projekt zmiany �studium uwarunkowania
kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy
Jaworze�. 29 czerwca odby³a siê zapowiedziana
w og³oszeniu �dyskusja publiczna� nad wariantowymi
projektami zmian uwzglêdniaj¹cych lokalizacjê cen-
trum balneorekreacyjnego i zbiornika retencyjnego.
Temat, który wydawaæ by siê mog³o wszystkich bar-
dzo interesuje i budzi ró¿ne emocje, zainteresowa³ je-
dynie trzy osoby, w tym jedn¹ z redakcji Echa Jawo-
rza. Rada Gminy zmiany te musi przyj¹æ odpowiedni¹
uchwa³¹.                                                               wb

STARE KOT£Y DO WYMIANY
Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Jawo-
rze jest w trakcie realizacji. Okre�la on, ¿e 150 ro-
dzin otrzyma dofinansowanie przy wymianie starych
kot³ów CO. W 2007 roku bêdzie to 40 kot³ów, w 2008
� 50, a w 2009 � 60. Operator sytemu informuje, ¿e
na 2007 rok ju¿ wyczerpano limit, a na pozosta³e lata
z³o¿ono dotychczas ponad 70 wniosków. Poniewa¿
szacuje siê, ¿e w Jaworzu kot³ów, które kwalifikuj¹
siê do wymiany jest ok. 500 � 600 szt. mo¿na ocze-
kiwaæ, ¿e w przysz³o�ci program zostanie rozszerzo-
ny. Procedura przewiduje, ¿e kot³y zamawia Opera-
tor sytemu u wybranego przez inwestora jednego z 9
dostawców, którzy przyst¹pili i zostali zarejestrowa-
ni w systemie. Zamówienie musi byæ poprzedzone
wp³at¹ ró¿nicy warto�ci kosztorysowej wymiany
i 5000,00 z³ /maks./. Np. przy warto�ci kosztoryso-
wej 11000,00 minus 5000,00 dop³aty, wp³ata wynosi
6000,00 z³. Na razie nie przyjmowano wp³at i nie za-
mawiano kot³ów, poniewa¿ ci¹gle jeszcze Wojewódzki
Fundusz Ochrony �rodowiska nie podpisa³ z UG umo-

MONITORING PROGRAMU WYBORCZEGO WÓJTA
� �NASZE JAWORZE�

wy o finansowanie programu. Wa¿ne, ¿e Urz¹d po-
siada pisemn¹ gwarancjê na przyznane �rodki finan-
sowe i ¿e program bêdzie zrealizowany.
                                                                             wb
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skoki na kangurku, strza³y na bramkê, bieg z przewrotem na
materacu, przenoszenie pi³ek lekarskich, rzuty do kosza,

W bie¿¹cym roku szkolnym Gimnazjum ukoñczy³o 88. uczniów.
Ich wychowawcom, nauczycielom, rodzicom jak równie¿ im

samym, wszyscy z poszczególnych klas pozostan¹ nie tylko w pamiêci, ale i na pami¹tkê na tablach. Zostan¹ one za-
mieszczone w sierpniowym wydaniu Echa Jaworza.                                                                                                red
Z £UCZNICZYCH TORÓW
15.06 w Kamyku ko³o Czêstochowy rozegrano kolejne zawody ³ucznicze ligi Robin-Hooda. Dru¿yna UKS "Dziesi¹tka-Komes"
zajê³a drugie miejsce, za� indywidualnie wyró¿nili siê: Marcin Kursa, Natalia Stanis³awska i Gabriela Mroszczyk, którzy

zajêli drugie miejsca nagrodzone srebrnymi medalami.
Na koniec roku szkolnego 23-24.06 w ̄ ywcu rozegrano III Rundê Pucharu
Polski Juniorów M³odszych po³¹czone z XVIII Miêdzynarodowym Turnie-
jem o Z³ot¹ Ciupagê Góralsk¹. Sensacj¹ by³o zdobycie 1-go miejsca przez
dru¿ynê "Podbeskidzie" reprezentowan¹ przez Annê Hoczek i Adriannê
Stroka z UKS "Dziesi¹tka-Komes" i Joannê Domañsk¹ z "£ucznika" ¯y-
wiec. Indywidualnie drugie miejsce zajê³a Anna Hoczek.
30 czerwca i 1 lipca na stadionie "Kmita Zabierzów" rozegrano Mistrzo-
stwa Polski £ZS. Dru¿yna "Dziesi¹tki-Komes" reprezentowana przez Annê
Hoczek, Sebastiana Kruczka, Adriannê Stroka oraz Piotra Ziemnickie-
go zajê³a 7 miejsce w kraju na
15 dru¿yn. Indywidualnie �wiet-
nie spisa³a siê nasza nowicjusz-
ka Adrianna Stroka zajmuj¹c 4
miejsce (po eliminacjach by³a
druga).
Przed nami zgrupowanie w Cz³u-
chowie i Olimpiada M³odzie¿y
w Ko³obrzegu.                       st.h

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ

DZIEÑ SPORTU
13 czerwca ca³a Szko³a Podstawowa nr 1 pracowa³a nad
swoj¹ tê¿yzn¹ fizyczn¹. Sportowe zmagania rozpoczê³y klasy
I-III, rywalizuj¹c ze sob¹ w konkurencjach na sali gimnastycz-
nej, jadalni oraz przy sztalugach malarskich. Maluchy wyka-
zywa³y siê sprawno�ci¹ w biegach, marszu z woreczkami
na g³owie, przeskokach przez skakankê, toczeniu obrêcz¹,
koz³owaniu pi³k¹, rzucie woreczkiem do celu, malowaniu pla-
katów na temat �Ruch to zdrowie�. W�ród pierwszoklasistów
najlepsz¹ okaza³a siê dru¿yna I b. Spo�ród klas drugich laur
zwyciêstwa przypad³ w udziale IIb, a team III b pokona³
wszystkich trzecioklasistów.
Nastêpnie w sportowe szranki stanê³y klasy IV � VI. Ich
zadaniem by³o zaliczenie indywidualnego wieloboju spraw-
no�ciowego (rowerowy tor przeszkód, hula-hop lub kampki,

odbicia pi³ki siatkowej, skoki na skakance i prowadzenie pi³-
ki no¿nej) oraz udzia³ w turniejach �dzikich dru¿yn� pi³kar-
skich, dwóch ogni i pi³ki siatkowej.
W dziesiêcioboju dziewcz¹t i ch³opców najlepszymi zawod-
nikami na poziomie klas okazali siê: Sylwia Szymala oraz
Dawid Pasterny i Jakub Okruch (klasy czwarte), Martyna
Strzelczk i Mateusz Rak (klasy pi¹te) oraz Ma³gorzata Mo-
je�cik i Artur Keller (klasy szóste). Turniej pi³ki siatkowej
dziewcz¹t zakoñczy³ siê zwyciêstwem klasy VIa, a turniej
�dzikich dru¿yn� pi³karskich sukcesem sekstetu £ukasza
Dole¿a³ka. W turnieju dwóch ogni niepokonane okaza³y siê
sk³ady z klasy IVb oraz Vd.
G³ównymi organizatorami Dnia Sportu byli Ma³gorzata Tyla,
Gra¿yna Machnik oraz Jacek Kruszyñski. Wspiera³o ich
dzielnie jedenastu sêdziów: Miros³awa Hawe³ek, Jolanta
Gabry�, Jolanta Sienicka, Krystyna Penkala, Anna Wit-
kowska, Helena Dreger, Natalia Ficek, Ewa Cholewik,
Teresa Adamus, Marzena Grygierczyk i Tomasz Zdunek.
Skrupulatnym liczeniem glosów zajê³y siê natomiast Beata
Kantor oraz Dorota Krzykowska.             Tomasz Zdunek

Z ̄ YCIA GIMNAZJUM
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�SCENA DLA UCZNIA�
20 czerwca, przy pe³nej widowni, rozpocz¹³ siê koncert pod-
sumowuj¹cy artystyczne dokonania uczniów klas I-VI w mi-
jaj¹cym roku szkolnym. Prowadzi³y go konferansjerki z kla-
sy Va- Kinga Kubala i Ania Skuza, a nad ca³o�ci¹ czuwa³y
panie Teresa Adamus i Monika Foks.
Podczas dwugodzinnych wystêpów mieli�my przyjemno�æ
raz jeszcze zanurzyæ siê w magiczny �wiat cieni Teatru Graf-
fiti (III miejsce w Wojewódzkim Przegl¹dzie Miniatur Teatral-
nych), wys³uchaæ porywaj¹cych interpretacji klasyczno- roc-
kowych evergreenów w wykonaniu  Sinfonietty  (I miejsce
w Powiatowym Przegl¹dzie Zespo³ów Instrumentalnych), czy
recytacji laureatek Powiatowego i Rejonowego Konkursu
�S³oñce, s³oñce i ¿ycie�- Agaty Po³eæ w brawurowym, rozpi-
sanym na trzy g³osy wierszu �Dlaczego ogórek nie �piewa?�
i Karoliny Salewskiej w repertuarze liryczno- epickim (�Czas,
krawiec kulawy� oraz �Ma³y Ksi¹¿ê�). Na scenie wyst¹pili
te¿ laureaci Konkursu Piosenki Wiosna 2007- orkiestra kla-
sy VIc z �Prze�liczn¹ wiolonczelistk¹� (I miejsce), regional-

KOWAD£O 2007
W dniach 25 � 28 maja br. m³odzie¿ ko³a poetycko � mu-
zycznego, dzia³aj¹cego w M³odzie¿owym O�rodku Wycho-
wawczym w Jaworzu, bra³a udzia³ w XXI Ogólnopolskim Prze-
gl¹dzie Zespo³ów Artystycznych MOW KOWAD£O 2007 w
Ku�ni Raciborskiej.
Tym razem by³a to niezbyt liczna ekipa � piêciu artystów.
Byli to :
£ukasz Ko³odziej (�piew, aktor)
Mariusz Baranowski (�piew, aktor)
Andrzej £awniczek (�piew, aktor, instr. perkusyjne)
Mariusz Kunka  (instr. perkusyjne, aktor)
Marcin Drzewicki (instr. perkusyjne, aktor).
Opiekunami byli Zbigniew Hubert (gitara, harmonijka, �piew)
i Krzysztof Kulawiak (gitara).
M³odzi arty�ci zaprezentowali trzy wej�cia sceniczne :
etiudê poetyck¹ OD-LUDZIE, bêd¹c¹ formu³¹ teatru poezji
akustyczny program muzyczny NA POCZ¥TKU BY£ BLU-
ES, bêd¹cy ho³dem dla zmar³ego w tym roku Tadeusza Na-
lepy, oparty na jego utworach akustyczny program muzycz-
ny PUSTE MIEJSCE PO OBRAZKU, bêd¹cy poetyck¹ opo-
wie�ci¹ o samotno�ci, wra¿liwo�ci i nadziei.
Programy zebra³y bardzo dobre recenzje, a w kategorii mu-
zyka, ZESPÓ£ W CZERNI (bo taka jest nazwa naszej jawo-
rzañskiej formacji artystycznej) otrzyma³ trzeci¹ lokatê.
W kategorii indywidualnej, wokalista Mariusz Baranowski
zaj¹³ pierwsze miejsce i zdoby³ wyró¿nienie, za indywidual-
no�æ sceniczn¹. Jury zachwyci³y jego bluesy, które wykona³ z

Z ¯YCIA M£ODZIE¯OWEGO O�RODKA
WYCHOWAWCZEGO

na IVc z �Wi¹zank¹ melodii ludowych� (II miejsce), energicz-
na Va z �Hymnem zdrowych dzieciaków� (III miejsce), bia³o-
czerwona Vc z �Polska gra� (wyró¿nienie) oraz ekologiczna
IVa z piosenk¹ �A ja mam kota� (wyró¿nienie). Obok star-
szych artystów pojawi³y siê m³odsze klasy, wykonuj¹c utwory
pochodz¹ce z Festiwalu Piosenki Wiosna 2007. Us³yszeli-
�my wiêc wzorzyste zwierz¹tka z Ia we �Wzorkowej wyli-
czance�, ogniste p³omyki z Ib w �P³onie dom� oraz bezsenne
wampirki z IIb w piosence �Nam siê wcale nie chce spaæ�.
Popisom wokalnym towarzyszy³y pokazy tañca ludowego,
latynoskiego i afrykañskiego w wykonaniu dzieci z kó³ka ta-
necznego. Na zakoñczenie zaprezentowa³  siê na scenie
zespó³ �Jaworowa gromada�, przedstawiaj¹c ciekawe uk³a-
dy choreograficzne do �piewanych piosenek �Rytm i melo-
dia� oraz �Od rana mam dobry humor�.
Podczas koncertu odbywa³ siê te¿ kiermasz prac wykona-
nych przez artystów z kó³ka plastycznego. Szczególnym
powodzeniem cieszy³y siê wyroby w technice de coupage.
                                                               Tomasz Zdunek

instrumentalnym akompaniamentem ZESPO£U W CZERNI.
I oczywi�cie, jak zwykle, nowe przyja�nie, wspólne �piewa-
nie i odnajdywanie siê w trudnych, spo³ecznych sytuacjach.
Czy istnieje skuteczniejsza resocjalizacja? Chyba nie. Czy
jest co� piêkniejszego ni¿ odnajdywanie w³asnej wra¿liwo-
�ci? Na pewno nie.
Za rok nastêpne KOWAD£O, ale prace zaczn¹ siê ju¿ od
wrze�nia. ¯eby wyj�æ na szczyt trzeba d³ugo i�æ. Ale my
lubimy tê drogê. Ju¿ na ni¹ czekamy...

VI TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA DLA PLACÓWEK
OPIEKUÑCZO � WYCHOWAWCZYCH, ORGANIZOWANY
PRZEZ M£ODZIE¯OWY O�RODEK WYCHOWAWCZY
W JAWORZU
W dniu 12. czerwca br, w MOW w Jaworzu zorganizowany
zosta³ VI Turniej Jednego Wiersza dla placówek opiekuñczo
� wychowawczych. Wziê³o w nim udzia³ 34 m³odych poetów
z piêciu placówek. By³y to :
M³odzie¿owy O�rodek Socjoterapii w Bielsku Bia³ej
Pogotowie Opiekuñcze w Bielsku � Bia³ej
Dom Dziecka w Bielsku Bia³ej, ul. Cyprysowa
O�rodek Szkolno � Wychowawczy w Cieszynie.
Organizatorami byli Aleksandra Jêdrak, Monika Pietrasz-
ko, Jadwiga Kruczek oraz Zbigniew Hubert (prowadz¹cy
ca³¹ imprezê). W sk³ad jury weszli przedstawiciele wszyst-
kich w/w placówek (wychowawcy) oraz dyrektor do spraw
dydaktycznych MOW, mgr Jadwiga Kruczek, jako przewod-
nicz¹cy. Imprezê u�wietni³ wystêp Zespo³u w Czerni z MOW
w Jaworzu (formy teatralne i muzyczne).
Po godzinnych zmaganiach m³odych poetów jury uda³o siê
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na naradê, a m³odzie¿ na dyskotekê, przygotowan¹ specjal-
nie na tê okazjê.
Werdykt by³ nastêpuj¹cy :
I miejsce zaj¹³ Mariusz Baranowski z MOW w Jaworzu
II miejsce ex equo zajêli Pawe³ Gibas z Domu Dziecka
w Bielsku Bia³ej i Damian Hankus z M³odzie¿owego O�rod-
ka Socjoterapii w Bielsku - Bia³ej
- III miejsce ex equo zajêli Adrian Pawelczyk i Mateusz
Burzyñski z MOW w Jaworzu.
Zwyciêzcy odebrali ciekawe nagrody (Odtwarzacz MP3, pió-
ra i d³ugopisy firmy PARKER � jak przysta³o na prawdziwych
poetów). Ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ równie¿ pami¹t-
kow¹ maskotkê oraz dyplom.
Ca³o�æ finansowa³ Urz¹d Marsza³kowski w Katowicach
a sponsorami byli:
Halina Grygierczyk � Sklep Spo¿ywczy w Jaworzu

Roman Kruczek, jaworzañski radny, przyjaciel sztuki, od
lat wspieraj¹cy nasz¹ poetyck¹ imprezê,
Po zakoñczeniu, po¿egnaniom nie by³o koñca. Wymiana
adresów, numerów telefonów. Po raz kolejny nasza m³o-
dzie¿ pokaza³a nieprzebrane zasoby w³asnej wra¿liwo�ci,
ró¿norodne talenty, chêæ zaprezentowanie siê w �rodowi-
sku. Bo przecie¿ poezja to bezpieczna kryjówka przed bru-
talno�ci¹ wspó³czesnego �wiata. Bo przecie¿ poezja to
miejsce, w którym mo¿na znale�æ odrobinê ciep³a.
Cele wychowawcze zosta³y zrealizowane : integracja ze
�rodowiskiem zewnêtrznym, poszukiwanie i rozbudzanie
zainteresowañ, nauczanie wychowanków przewidywania
skutków w³asnego postêpowania i zachowywania siê
w trudnych sytuacjach ¿yciowych, wreszcie budowanie
akceptowanych spo³ecznie systemów warto�ci. Ju¿ cze-
kamy na kolejny, VII Turniej Jednego Wiersza.

Zbigniew Hubert

DZIEÑ MATKI I DZIEÑ OJCA W PRZEDSZKOLU Nr2
W poprzednim numerze Echa Jaworza informowali�my, ¿e
relacja z tych uroczysto�ci w Przedszkolu nr 2 bêdzie za-
mieszczona w lipcowym numerze miesiêcznika. Dyrekcja
Przedszkola nr 2 przekaza³a nam relacjê z tej uroczysto�ci
napisan¹ przez Matkê Szymona maluszka z tego przedszko-
la. Tekst ten zamieszczamy poni¿ej.
�Od kilku lat Dzieñ Matki i Dzieñ Ojca mam okazjê �wiêto-
waæ w Publicznym Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2 w Ja-
worzu. W dniu 7 czerwca wraz z innymi rodzicami przyby-
³am do tutejszej placówki, aby obejrzeæ program artystycz-
ny przedszkolaków, w tym i mojej pociechy.
Na przepiêkny wystêp z³o¿y³y siê wiersze i tañce,

Z ̄ YCIA PRZEDSZKOLI  których dzieci nauczy³y siê na tê okazjê. Ka¿dy z rodziców
niecierpliwo�ci¹ wyczekiwa³ wystêpu swojego dziecka.
Emocje wypisane na twarzach dzieci �wiadczy³y o tym, jak
bardzo zale¿y im na ³adnym zaprezentowaniu swojej grupy.
Dziêki staraniom pañ nawet maluchy przedstawi³y wystêp,
który g³o�no oklaskiwali wszyscy przybyli go�cie. Starsze
przedszkolaki recytowa³y wiersze, prezentowa³y uk³ady ta-
neczne, których ucz¹ siê na rytmice. Udany wystêp, koloro-
we dekoracje oraz mi³a atmosfera sprawi³y, ¿e wizyta  na uro-
czysto�ci na d³ugo utkwi w pamiêci rodziców.
£zy szczê�cia w oczach mam oraz rado�æ i duma ze swoich
pociech wypisana na twarzach ojców by³y najlepszym dowo-
dem, i¿ by³ to najwspanialszy prezent  za mi³o�æ i  trud w³o¿o-
ny w wychowanie i opiekê swoich dzieci.�
                                                         Mama Szymona

(NIE)GRZECZNE DZIECI- GDZIE SZUKAÆ
POMOCY I WSPARCIA.
Byæ mo¿e problem ten nie wystêpuje u nas na maso-
w¹ skalê, ale mo¿e warto zachowaæ kilka adresów, po
które byæ mo¿e przyjdzie nam siêgn¹æ. Chodzi o tzw
niegrzeczne dzieci czyli dzieci z Zespo³em ADHD lub
Zespo³em Aspergera. Czêsto  rodzicom zarzuca siê,
¿e maj¹ �le wychowane dzieci, s¹ niewydolni wycho-
wawczo, ¿e nale¿y wzi¹æ pasa i pokazaæ dziecku kto
tu rz¹dzi itd. Co zrobiæ gdy jednak dziecko jest �uod-
pornione� na wszelkie metody wychowawcze, a pro-
blemy wraz z wiekiem narastaj¹ i to g³ównie w wieku
przedszkolnym i szkolnym? Pojawiaj¹ siê  ci¹g³e kon-
flikty w rówie�nikami, w szkole, na podwórku, proble-
my z nauk¹. Kto i gdzie mo¿e zdiagnozowaæ czy rze-
czywi�cie  jest to choroba, czy nasze zaniedbania wy-
chowawcze lub owoce �bezstresowego wychowania�?

Z do�wiadczenia wiem, ¿e diagnozowanie dziecka nie
jest takie proste jak w przypadku stwierdzenia zwy-
k³ego przeziêbienia. Tutaj proces trwa kilka lat. Naj-
bli¿ej bo w Bielsku-Bia³ej mamy do dyspozycji dwie
poradnie; Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczn¹ dla
dzieci i m³odzie¿y oraz Poradniê Zdrowia Psychicz-
nego dla dzieci i m³odzie¿y. Tu mo¿na otrzymaæ wstêp-
n¹ diagnozê, a w przypadku choroby leki s¹ przepisy-
wane przez lekarza psychiatrê. Dziecko i tak jest jesz-
cze kierowane do innych lekarzy celem wykluczenia
innych chorób. Najbli¿sze o�rodki terapii dla dzieci
poni¿ej 13 roku ¿ycia mieszcz¹ siê w Orzeszu, Kra-
kowie i Warszawie.  Tak czy inaczej dziecko musi byæ
wcze�niej zdiagnozowane na miejscu tzn w Bielsku-
Bia³ej. Poradnia Pedagogiczna po badaniu psycho-
logiczno-pedagogicznym dziecka mo¿e za nasz¹
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CHCEMY JAK NAJLEPIEJ
Okres przedwakacyjny, licz¹c miesi¹c Maj i Czerwiec na-
znaczony jest jak co roku wzmo¿on¹ prac¹ nie tylko pra-
cowników O�rodka Promocji Gminy Jaworze (OPGJ), ale
równie¿ pracowników szkó³ i przedszkoli. Bo to dzieci i m³o-
dzie¿ wraz z kadr¹ dydaktyczn¹ by³y g³ównymi aktorami
wydarzeñ rozgrywaj¹cych siê na terenie naszej Gminy.
Pomijaj¹c majow¹ imprezê, o której informowali�my w po-
przednim wydaniu gazety, nasze dzieci uczestniczy³y w sta-
³ych ju¿ imprezach i mierzy³y swe si³y z innymi rówie�nika-
mi w ró¿nego rodzaju konkursach dydaktycznych czy te¿
w sportowych, osi¹gaj¹c czo³owe miejsca i daj¹c dowód na
to, ¿e s¹ dobrze przygotowane. S³owa uznania nale¿¹ siê
wiêc i nauczycielom.
Mo¿emy wymieniæ te sta³e imprezy:
To konkurs malowania plenerowego w Komorni Lhotka (Cze-
chy) który odby³ siê 18.05.2007r., konkurs prac ceramicz-
nych, wiersza i piosenki w miejscowo�ci Strite� (Czechy)
25.05.2007r., Trójbój lekkoatletyczny dzieci w Horni To�ano-
wicach (Czechy) 02.06.2007r., oraz �XIII Biegi Prze³ajowe
dla Dzieci i M³odzie¿y� które odby³y siê 15.06.2007r. na tere-
nie boiska sportowego przy ul. Folwarcznej. Jak mo¿na za-
uwa¿yæ wiele uwagi po�wiêca siê dzieciom. W �rodowisku
naszym dzieci poza szko³¹ uczêszczaj¹ na zajêcia w pra-
cowniach plastycznej i ekologicznej dzia³aj¹cej przy OPGJ
oraz czynnie uczestnicz¹ w zajêciach klubów sportowych:
£KS �Dziesi¹tka-Komes�, UKS �Goruszka�, K.S. �Czarni Ja-
worze�, �£KS X - Dziesiêæ� ponadto prê¿nie dzia³aj¹ w M³o-
dzie¿owej Dru¿ynie OSP.
Czê�æ m³odzie¿y korzysta z boiska do koszykówki znajdu-
j¹cego siê na terenie OSP Jaworze.
W okresie wakacji a¿ do zakoñczenia sezonu ¿eglarskiego
organizowane s¹ zajêcia na wodzie w ramach �Ko³a ̄ eglar-
skiego� dzia³aj¹cego przy OPGJ . W okresie od 28.06-12.07

oraz od 31.07-07.08 odbywa siê Flis Odrzañski w którym
uczestniczy m³odzie¿ nale¿¹ca do Ligi Morskiej i Rzecznej
prê¿nie dzia³aj¹cej przy Gimnazjum w Jaworzu.
OPGJ jest organizatorem wszelkiego rodzaju wyjazdów, im-
prez kulturalnych, sportowych itp..
W dniach 23-25.06.2007r. zorganizowana by³a wystawa pro-
muj¹ca gminê w Jaszszentandras na Wêgrzech podczas
�wiatowego Zjazdu Jaszów oraz w dniach 29.06-01.07.2007r.
w Jaszboldoghaza równie¿ na Wêgrzech. Udzielono wspar-
cia w zorganizowaniu wystawy Pana Krzysztofa Czadra na
Wêgrzech oraz w Czechach w Strite�u. Wsparto OSP Jawo-
rze w zorganizowaniu wyjazdu na zawody stra¿ackie w miej-
scowo�ci Reka (Czechy). Jak co roku udzielono czynnej
pomocy w przeprowadzeniu Koncertu Chórów Ewangelickich
organizowanych na Amfiteatrze w dniu 30.06.2007r. Okaza-
no pomoc w zorganizowaniu wycieczki dla Ko³a Emerytów
Rencistów i Inwalidów któr¹ zaplanowano na 10.07.2007r.
OPGJ w ramach swoich skromnych mo¿liwo�ci finansowych
wspomaga wiele innych lokalnych akcji, czêsto nie zaplano-
wanych w kalendarzu imprez. W okresie wakacyjnym orga-
nizowane s¹ wyjazdy na imprezy kulturalne organizowane
przez Gminy Partnerskie ze S³owacji i Czech w których czyn-
ny udzia³ bior¹ zespo³y artystyczne dzia³aj¹ce przy OPGJ.
Trwaj¹ prace nad programem �XXI Jaworzañskiego Wrze-
�nia� z tradycyjnym korowodem do¿ynkowym, który w �rodowi-
sku zyska³ olbrzymie powodzenie, siêgaj¹ce daleko nawet za
gminê oraz powiat ciesz¹ce siê uznaniem zagranicznych gmin
partnerskich.
W dniach 23-24 br. OPGJ i redakcjê Echa Jaworza zorganizowa-
³y �1. Samochodowy Rajd Jaworza� po³¹czony z Festynem �Na
Powitanie Wakacji�, który odby³ siê na terenie Villi Barbara. Im-
preza w odczuciu uczestników i �rodowiska zosta³a uznana za
udan¹ i rokuj¹c nadziejê na utrzymanie siê w kolejnych latach.

lb

BEZROBOCIE W GMINIE JAWORZE
W jednym z poprzednich numerów Echa Jaworza pisali�my
o mo¿liwo�ciach i warunkach pomocy ze strony Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej osobom pozostaj¹cym bez
pracy i bez prawa do zasi³ku. Pojawiaæ siê te¿ zaczê³y ró¿-
ne opinie na temat rzeczywistego stanu bezrobocia w naszej
gminie, a nawet da³o siê s³yszeæ pojedyncze g³osy- ¿e jeste-
�my jedyn¹ gmin¹ w Polsce, w której nie ma bezrobocia.
Postanowili�my to sprawdziæ u �ród³a czyli w Powiatowym
Urzêdzie Pracy w Bielsku-Bia³ej. Oto kilka danych udostêp-
nionych nam przez Dyrektora  PUP  Leszka Stok³osê ;
Liczba osób bezrobotnych w Gminie Jaworze � stan na ko-
niec 30 kwietnia 2007 roku: - ogó³em 213 / w tym 116 kobiet.

Liczba osób bezrobotnych z prawem do zasi³ku w Gminie
Jaworze � stan na koniec 30 kwietnia 2007 roku: - ogó³em
24/ w tym 13 kobiet. Liczba osób bezrobotnych bez prawa
do zasi³ku w Gminie Jaworze � stan na koniec 30 kwietnia
2007 roku:- ogó³em 189/ w tym 103 kobiet.
Bezrobotni z gminy Jaworze wg wykszta³cenia � stan na
30.04.2007 r.
Wykszta³cenie Ogó³em Kobiety
wy¿sze     28     17
policealne i �rednie     46     29
zawodowe
�r. ogólnokszta³c¹ce     15     13
zawodowe     69     32
podstawowe i gimnazjalne    55     25

cd. na str. 10
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Nale¿y przy tym równie¿ pamiêtaæ, ¿e powy¿sze dane mog¹
nie odzwierciedlaæ  prawdziwej skali bezrobocia, poniewa¿
w �wietle obowi¹zuj¹cego prawa  podpisanie w danym mie-
si¹cu umowy zlecenia czy umowy o dzie³o nawet na naj-
ni¿sz¹ kwotê automatycznie uniemo¿liwia uzyskanie sta-
tusu osoby bezrobotnej. Jak wynika z danych Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu, w miesi¹cu maju
udzielono pomocy spo³ecznej z tytu³u bezrobocia 24 rodzi-
nom.
Urz¹d Pracy informuje, ¿e w�ród ofert pracy najliczniejsz¹
grupê stanowi¹ oferty dla osób z wykszta³ceniem zasadni-
czym zawodowym. Najmniej natomiast propozycji zatrud-
nienia skierowanych jest do osób z wykszta³ceniem wy-
¿szym. Oferty pracy z wykszta³ceniem zasadniczym za-
wodowym dotycz¹ g³ównie zawodów: sprzedawca, robot-
nik przy pracach prostych w przemy�le, robotnik gospo-
darczy, robotnik budowlany, krawiec i sprz¹taczk¹. Oferty
pracy dla osób z wy¿szym wykszta³ceniem dotycz¹ przede
wszystkim zawodów technicznych, takich jak: in¿ynier
budowlany, in¿ynier elektronik, in¿ynier elektryk, in¿ynier

mechanik. Dla osób bezrobotnych oraz poszukuj¹cych pra-
cy Powiatowy Urz¹d Pracy oferuje us³ugi w ramach po-
�rednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizacji
szkoleñ oraz dzia³añ skierowanych do osób bêd¹cych w
szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto Urz¹d infor-
muje, i¿ na podstawie art. 36 ust. 5 Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r.Nr
99, poz. 1001 z pó�n. zm.) pracodawcy nie mog¹ formu³o-
waæ wymagañ dyskryminuj¹cych kandydatów ze wzglêdu
na p³eæ, wiek, niepe³nosprawno�æ, rasê, pochodzenie et-
niczne, narodowo�æ, orientacjê seksualn¹, przekonania
polityczne i wyznanie religijne lub ze wzglêdu na przyna-
le¿no�æ zwi¹zkow¹. W zwi¹zku z powy¿szym Urz¹d nie
dokonuje selekcji ofert pracy z uwzglêdnieniem w/w kryte-
riów. Urz¹d, nie ale pracodawcy tak. Co wobec tego z oso-
bami np. po 48 roku ¿ycia, z 20 letnim do�wiadczeniem
zawodowym, które kilka lat temu podjê³y studia i dzi� s¹
absolwentami? Nie mog¹ staraæ siê o zatrudnienie bo nie
�przeskocz¹� bariery wieku. Tak wiêc zapis ustawy w
wielu wypadkach pozostaje fikcj¹.                             pf

zgod¹  przes³aæ do szko³y stosowne orzeczenie.  A
warto to zrobiæ, gdy¿ dziêki temu nauczyciel prowa-
dz¹cy dziecko w szkole mo¿e odpowiednio eduko-
waæ dziecko z uwzglêdnieniem jego indywidualnych
potrzeb. S³owa uznania  nale¿y tutaj skierowaæ pod
adresem naszych pedagogów z jaworzañskich placówek
o�wiatowych, którzy wk³adaj¹ wiele wysi³ku równie¿ w takie
zindywidualizowane nauczanie i wychowanie.
W przypadku zaburzeñ psychicznych tylko lekarz mo¿e
stwierdziæ z jakim schorzeniem mamy do czynienia. A ka¿-
da z poradni je�li przyjmie dziecko na obserwacjê, chce mieæ
te¿  komplet aktualnych badañ. Pomoc¹ dziecku i rodzi-
com zajmuj¹ siê te¿ stowarzyszenia, w których pracuj¹ le-
karze specjali�ci. Na  stronach internetowych tych¿e sto-
warzyszeñ  mo¿na zapoznaæ siê z ich �ofert¹�.
Leczenie m.in. ; nerwice, tiki, lêki, fobie, ofiary przemocy,na-
trêctwa

Oddzia³ Leczenia Zaburzeñ Nerwicowych  dla Dzieci i M³o-
dzie¿y w O�rodku Terapii Nerwic dla Dzieci i M³odzie¿y w
Orzeszu.  ul. Miko³owska 208
Tel/fax  032 22-15-670  email; otn.orzesze@interia.pl
www.osrodekterapiinerwic.pl
Pomoc w terapii; brak zrozumienia zasad spo³ecznych,
obsesyjno�æ zainteresowañ , nie przestrzeganie norm i
zasad, nieadekwatne reakcje  emocjonalne , rytua³y za-
chowañ, pozorny brak empatii , itd
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z ukrytymi niepe³no-
sprawno�ciami  im. Hansa Aspergera. Nie-grzeczne Dzieci.
02-785 Warszawa  ul. Nutki 3/5 m 11
Tel. 0887-059-343
www.niegrzecznedzieci.prv.pl          email; asperger@wp.pl
Te i podobne schorzenia  terapia;
Stowarzyszenie Dobra Nadzieja
Ul. Batorego 5     31-135 Kraków
Tel 012  633-35-31    www.sdn.org.pl
email; dobra_nadzieja@op.pl

dok. ze str. 8
(NIE)GRZECZNE DZIECI- GDZIE SZUKAÆ POMOCY
I WSPARCIA.

PRZEOCZENIE A NIE OBRAZA
W dniu 26 czerwca br. w programie posiedzenia Komisji Kul-
tury, Sportu i Promocji, znalaz³ siê m. in. temat �Omówienie
dzia³alno�ci redakcji Echa Jaworza�. Po merytorycznej dys-
kusji uzgodniono, ¿e �Echo Jaworza� w obecnej jego kon-
wencji, tzn. od styczniowego wydania, zostanie poddane
ocenie czytelników po co najmniej roku wydawania. Równo-
cze�nie uzgodniono, ¿e w bloku informacyjnym �Z PRAC
RADY GMINY� poza relacjami z Sesji Rady Gminy bêd¹
zamieszczane informacje z posiedzeñ Komisji Problemowych

Rady, redagowane przez przewodnicz¹cych lub cz³onków ko-
misji.
Równocze�nie bêd¹c obecnym na posiedzeniu Komisji czu-
jê siê w obowi¹zku przeprosiæ Wiceprzewodnicz¹cego Rady
Gminy in¿. Zbigniewa Putka, ¿e w wyniku moich przeoczeñ
u¿y³em w jednej z relacji formy radny Zbigniew Putek za-
miast Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zbigniew Putek, a
raz w ogóle pomin¹³em Jego obecno�æ, co zosta³o wypo-
mniane mi jako lekcewa¿enie go. Jeszcze raz przepraszam.
                                                            Wojciech Bertisch

pf
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NASI NIEZWYCZAJNI
Franciszek  Karol Szpok
Nasze dziedzictwo kulturowe

JAWORZAÑSKI PASJONAT
Piêkne i atrakcyjne w aspekcie historycznym i kulturowym, krajo-
brazowym i uzdrowiskowym podb³atniañskie Jaworze zawsze
wzbudza³o zainteresowanie wielu pisarzy i artystów, a prym w tych
zachwytach wiedli Wincenty Pol i Maria D¹browska. Z dawien
dawna ¿yli te¿ i dzia³ali w tej malowniczej miejscowo�ci rodzimi
arty�ci i pasjonaci. Jednym z nich jest Krzysztof Czader.
Jego rodzinne siedlisko pod wiekow¹ lip¹ mo¿na rozpoznaæ ju¿ z
daleka, wiedzie doñ d³ugi rz¹d drewnianych �wi¹tków i zwierza-
ków. Ca³y jego dom, od piwnic po strychy, tonie dos³ownie w rze�-
bach, obrazach, wszelakiego rodzaju starociach materialnych i
bibliofilskich, niezliczonym okazach przyrodniczych, które id¹ w
tysi¹ce. Ró¿nej wielko�ci i ró¿nych gatunków drewniane ptaki
zwisaj¹ z poddasza i stoj¹ na pó³kach frontowej �ciany, jakby strze-
g¹c przed wszelakim z³em jego mieszkañców. Podobnie zdaj¹
siê czyniæ naturalnej wielko�ci figury kobiety i mê¿czyzny, jako
¿ywo przypominaj¹ce gospodarzy.
Krzysztof Czader mówi o osobie, ¿e jest samoukiem �z artystycz-
n¹ matur¹� � oboje z ¿on¹ Ew¹ s¹ absolwentami bielskiego Li-
ceum Plastycznego - który chadza w³asnymi �cie¿kami. Na nich
usi³uje doskonaliæ swój warsztat. S¹ to dró¿ki niejednokrotnie krê-
te i cierniste. Widaæ to po surowcu rze�biarskim. Na ogó³ rze�bia-
rze gustuj¹ w miêkkiej lipie, Krzysztof lubi natomiast twardy orzech,
jab³oñ, �liwê czy cis, a nawet kamieñ, przy którym trzeba siê solid-
nie namêczyæ, aby osi¹gn¹æ po¿¹dane efekty. W zasadzie rze�bi
w okresie zimowym, a wtedy solidna rozgrzewka siê przydaje.
Wtedy te¿ maluje i porz¹dkuje zbiory. Od wiosny do jesieni ze
swymi pociechami � Joasi¹ i Bartkiem � b³¹ka siê po okolicz-
nych polach, ³¹kach i lasach w poszukiwaniu rzadkich okazów
ro�linnego i owadziego, a zw³aszcza motylego �wiata. Zgromadzi³
i skatalogowa³ oko³o 800 gatunków grzybów, blisko  3 000 ro�lin
oraz setki motyli i owadów, których ¿ycie jest naprawdê fascynuj¹-
ce. Chcia³by wydaæ albumy, uwieczniaj¹ce rodzim¹ przyrodê.
O Krzysztofie mo¿na opowiadaæ w nieskoñczono�æ. On sam mówi³
interesuj¹co o swoich pasjach przez prawie dwie godziny pod-
czas otwarcia wystawy jaworzañskiej �Galerii pod Groniem�. Pa-
sjonat z Jaworza uczestniczy³ w wielu wystawach zbiorowych,
urz¹dza³ te¿ ekspozycje indywidualne m.in. w ówczesnym Woje-
wódzkim Domu Kultury w Bielsku � Bia³ej i Gminnym O�rodku
Kultury w Jasienicy. Jest bardzo przywi¹zany do swoich prac, nie-
chêtnie sprzedaje, natomiast ochoczo obdarza nimi przyjació³ z
bliska i z daleka.
Ewa Czader specjalizuje siê w tworzeniu piêknych kolorystycznie
i postaciowo ikon. U Krzysztofa dominuj¹ postacie Chrystusa
Ukrzy¿owanego i Frasobliwego, Matki Boskiej Bolesnej, Madon-
ny, �wiêtych, kapliczki wzorowane na przydro¿nych. W malarstwie

przewa¿aj¹ olejne obrazy na p³ótnie przedstawiaj¹ce rodzinn¹ oko-
licê, a ich tytu³y mówi¹ same za siebie: �Nasta³a wiosna�, �Pe³nia
lata�, �Szaruga jesienna�, � Wichura�, �Sianokosy� � Ale s¹ rów-
nie¿ portrety i akty kobiece.
Galeria  pañstwa Czadrów szeroko otwiera swoje podwoje dla mi-
³o�ników sztuki i przyrody. Nie mo¿e zreszt¹ byæ inaczej, gdy¿
chêtnych do ogl¹dania i rozmów z gospodarzami jest wielu. By-
waj¹ tu zwykli tury�ci i ludzie ze �wiata sztuki, dzia³acze kultural-
ni, duchowni, m³odzie¿ szkolna �

Pisz¹cy te s³owa od dawien dawna zalicza siê równie¿ do
wielbicieli Czadrowego artyzmu i pasjonarstwa, które zadziwia sw¹
rozleg³o�ci¹ i rozmachem. Kilka jest po temu powodów. Najwa¿-
niejszym jest moja wiê� z tym prastarym jaworzañskim zas³u¿o-
nym rodem jeszcze od czasów przedwojennych. Oto z Krzyszto-
fem przyja�niê siê od wielu lat. Podziwiam rozliczne poczynania
charytatywne jego brata ks. Ignacego, obecnie proboszcza w po-
górzañskiej parafii, organizatora m.in w . dawnej na³ê¿añskiej szkole
turnusów oazowych dla m³odzie¿y szkolnej z Ukrainy i Mo³dawii.
Z jego ojcem Józefem by³em �po imieniu�, a dziadek w latach 30 -
tych XX wieku �odrabia³� koñmi deputatowe pola mego taty gajo-
wego Karola w Jaworzu Górnym pod samym lasem.
�Ci¹gn¹� mnie równie¿ w kierunku Czadrów moje w³asne zaintere-
sowania  historyczne z zakresu historii sztuki, wyniesione ze stu-
diów na Uniwersytecie Jagielloñskim, jak równie donios³e badania
i obfite znaleziska archeologiczne, które naukowcy udokumento-
wali i opisali, wnioskuj¹c na ich podstawie istnienie na tym obsza-
rze osady ludzkiej � zapewne naszych  pra � praprzodków � przed
tysi¹cami laty.
I wreszcie na sam ju¿ po¿egnalny koniec z g³êbi serca p³yn¹ce
¿yczenia � licznych i ciekawych wystaw indywidualnych i zbioro-
wych oraz zadowolenia z �Pociech�, które z pewno�ci¹ wybior¹
drogê ¿yciow¹ podobn¹ do swych Rodziców,

                                            Franciszek  K. Szpok

Krzysztof Czader z rodzin¹:

¿on¹ Ew¹, córk¹ Joasi¹ i synem Bartkiem
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 PLANY I DOKONANIA ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH
I ZESPO£ÓW ARTYSTYCZNYCH  str. 12, 13, 14, 15

ACH CO TO BY£ ZA RAJD
Zorganizowanie Festynu w Villi Barbara �Na powitanie wakacji�
i 1. samochodowego rajdu Jaworza /23, 24 czerwca/ by³o wiel-
kim wyzwaniem dla organizatorów - O�rodka Promocji Gminy
Jaworze i redakcji Echa Jaworza. Powodzenie tego przedsiê-
wziêcia zapewnili ludzie z niemal¿e wszystkich jaworzañskich
organizacji i wielu firm nie tylko zreszt¹ z Jaworza. Organiza-
cje pozarz¹dowe, kluby sportowe, placówki o�wiatowe przyjê-
³y zaproszenie organizatorów do udzia³u w obs³udze rajdu
i festynu, a firmy nie odmówi³y rzeczowego i finansowego po-
krycia kosztów obu imprez. Ogromne zaanga¿owanie, ofiar-
no�æ i hojno�æ wielu ludzi przeros³y wszelkie oczekiwania. Zna-
cz¹cy udzia³ w powodzeniu rajdu i festynu mia³a Kronika Be-
skidzk¹, która objê³a patronat medialny imprezy.  Wszystkim
piêknie dziêkujemy. Dziêkujemy równie¿ za to, ¿e potrafili�my
wspólne zaanga¿owaæ siê na rzecz i ku uciesze Jaworzan.
Sprawdzi³ siê zamys³ zorganizowana dla wielu rodzin przygo-
dy, w której w ci¹gu dwóch dni nieustannie co� nowego siê
dzia³o, co�, co prze¿ywano po raz pierwszy, a zarazem by³o
zabaw¹ jak i sportow¹ rywalizacj¹. To, czego nie da³o siê roz-
pracowaæ i wyre¿yserowaæ, co trzyma³o organizatorów w ogrom-
nej niepewno�ci do samego koñca, to by³a pogoda.
W pi¹tek trochê nie pada³o, trochê la³o, ale do pó�nych godzin
do Vilii Barbara organizatorzy i darczyñcy zwozili napoje, lody
i ró¿ne wiktua³y, nagrody oraz fanty. Przygotowywano stanowi-
ska i urz¹dzenia do strzelania z ³uku, mini golfa, szachów
i warcabów, badmintona, squosza, koszykówki, do pokazów
i wystêpów zaproszonych zespo³ów. Z wielkim zaanga¿owa-
niem pomaga³a przygotowaæ ca³e zaplecze imprezy za³oga
Villi Barbara, zgodnie z planem perfekcyjnie dopracowanym
przez prezes Annê Dzienyñsk¹.
W sobotê od rana by³o na szczê�cie s³onecznie. Tak wiêc
w takim s³onecznym nastroju, Leszek Baron, Marek Wieja
i Mateusz �liwka rozstawiali namioty i sto³y przygotowuj¹c
stanowiska Biur Rejestracji Za³óg, które wystartuj¹ w rajdzie i
Dru¿yn, które w trakcie festynu rozgrywaæ bêd¹ konkursy na
�Dru¿ynê roku 2007�. Na godzinê 13.00 zaplanowano start Za³óg
na trasê rajdu oraz pocz¹tek festynu. Zgodnie z programem od
godziny 11.00, po obu stronach alejki wjazdowej do Villi Barba-
ra, czynne by³y stanowiska rejestracji za³óg i dru¿yn. Pierw-
sze przyje¿d¿a³y ekipy na rajd. Przy wje�dzie na ul. Koralow¹
�brygada specjalna� z M³odzie¿owego Ko³a OSP kierowa³a po-
jazdy na wyznaczony parking. Krzysztof Malchar, Piotr Pom-
per, Micha³ Biesok, Piotr Brandys, Tomasz Malchar, Mar-
cin Sztykiel i Mateusz �liwka i Wirgiliusz Niesyt nie tylko
kierowali ruchem, ustawiali auta na parkingu, ale byli opiekuna-
mi i pomoc¹ dla za³óg a¿ do samego startu. Oni równie¿ kiero-

wali za³ogi do biura rejestracji. Przy czterech stanowiskach
obs³uga biura sprawnie przyjmowa³a deklaracje uczestnictwa
w rajdzie, op³atê, wype³nia³a i wrêcza³a ksi¹¿ki startowe z re-
gulaminem i map¹ trasy rajdu, numery startowe z kolorowym
bajecznym Jaworkiem /ufundowane przez firmê Poran/, zielo-
ne koszulki równie¿ z nadrukowanym Jaworkiem i napisem
Jaworze 2007 /przygotowane przez firmê INNA Pañstwa Cie-
lenkiewicz/ oraz �liczne mi�ki w stroju pilota jako maskotki
rajdu. Za³ogi otrzymywa³y na drogê napoje i ró¿ne frykasy. £a-
two powiedzieæ Biuro Rejestracji Za³óg i Dru¿yn. Podjêli siê
tego zadania oprócz niezawodnego i �interdyscyplinarnego�
Marka Wieji i Szymona Wi�niewskiego z OPGJ, po kole-
¿eñsku Andrzej Raczkowski z synem, Katarzyna Adamczyk,
Ireneusz Brudny, £ukasz Górecki, Rafa³ Stronczyñski,
Krzysztof Kulawiak, Miros³aw Tyc z M³odzie¿owego O�rod-
ka Wychowawczego.
Organizatorzy, w odró¿nieniu od uczestników rajdu i festynu
ubrani byli w pomarañczowe koszulki równie¿ z nadrukowa-
nym Jaworkiem oraz posiadali imienne identyfikatory zawie-
szone na oryginalnych �smyczach� ufundowanych przez firmê
Lohman Anny i Rafa³a Lohmanów.
Wizerunek i projekt barw i form plastycznych zastosowanych
kompleksowo dla oprawy rajdu i festynu wykona³a bezp³atnie
firma Poran Zbigniewa Poraniewskiego.
Zanim nast¹pi³ start za³óg liczne ekipy obs³uguj¹ce konkursy
i bior¹ce udzia³ w pokazach poma³u schodzi³y siê na teren Villi
Barbara. Muzyka rozbrzmiewa³a ju¿ po ca³ym terenie za spra-
w¹ Mateusza Loranca, który przygotowa³ sprzêt do nag³o�nie-
nia imprezy. Za³ogi zapoznawa³y siê z regulaminem rajdu, za-
sadami punktacji w konkursie na Za³ogê Roku 2007, przylepia-
³y numery startowe, sprawdza³y na mapie trasê rajdu.
Od 12,00 koncertowa³a Kapela Góralska �Beskid� z Bielska-
Bia³ej, a go�æ ze Stolicy Andrzej Supron �komandor imprezy�
z ogromnym poczuciem humoru wita³ przybywaj¹cych, prze-
komarza³ siê z Kapel¹, ¿artowa³ z organizatorów i usi³owa³ byæ
wszêdzie i z ka¿dym. Znany i lubiany w tej roli Andrzej Supron
zaproszony zosta³ przez firmê Heron Katarzyny Czapli i jej
mê¿a. Katarzyna Czapla mia³a równie¿ znacz¹cy udzia³ w uroz-
maicenie programu festynu.
W niedzielê bawi³ uczestników imprezy niezawodny i równie¿
lubiany konferansjer Piotr Gibiec.
W�ród ekip, które mia³y prowadziæ konkursy na festynie, naj-
liczniejsza by³a ekipa nauczycielska i uczniowska z jaworzañ-
skiego Gimnazjum. Po ca³orocznych trudach i mêcz¹cej koñ-
cówce roku szkolnego, w pierwszym dniu wakacji nauczyciel-
ki  Ma³gorzata Bia³as, Ma³gorzata Stanis³awska, Renata Sto-
jak i Barbara Sta� wraz z uczniami przyby³y po to by byæ a nie
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po to by mieæ, bo taki w³a�nie maj¹ system warto�ci. Zreszt¹
wszyscy, którzy dobrowolnie zechcieli s³u¿yæ innym na festy-
nie i rajdzie udowodnili, jak wielkie mo¿liwo�ci tkwi¹ w naszej
lokalnej spo³eczno�ci. Takich osób by³o ponad 80! Nie sposób
ich wszystkich wymieniæ. Beata i Zygmunt Kruczkowie
z zawodnikami Klubu £uczniczego X Dziesi¹tka � Komes przy-
szli by prowadziæ pokazy i zawody ³uczników. Jacek ¯abiñ-
ski, na zaproszenie Romana Kruczka do³¹czy³ do ekipy, by
pe³niæ rolê mistrza szachów i warcabów. Andrzej Lorens
z Katowic �mistrz golfa� i darczyñca nagród zarazem z w³asnej
inicjatywy przygotowa³ i poprowadzi³ konkurs mini golfa. Ma³-
gorzata i Ryszard Bo¿kowie z synami i ich partnerkami
z Czech i Krakowa przygotowali pokazy tañca i poprowadzili
konkurs �tañca z gwiazdami�. Piotr Turchan z liczn¹ gromad-
k¹ zawodników kick boxingu przybyli by daæ pokaz tej porywa-
j¹cej dyscypliny sportu. Zaproszenie przyjê³a równie¿, z wiel-
k¹ ¿yczliwo�ci¹, Anetta Nosowicz i jej zespó³ gimnastyki akro-
batycznej z Bielska Bia³ej. Tym wspania³ym dziewczêtom, po
wystêpie Andrzej Supron zawiesi³ na pami¹tkê okoliczno�cio-
we medale, które organizatorzy przygotowali jako dowód uzna-
nia i wdziêczno�ci.
Panie z obu Kó³ Gospodyñ Wiejskich, Zespo³u Regionalnego
�Jaworze� oraz Ko³a Emerytów, Rencistów i Inwalidów: Aniela
Ga³uszka, Anna Grygierczyk, Irena Mikler, Danuta Pawlus,
Barbara Pietraszek, Barbara Pietrzyk, Mariola Plaza-Pa-
newka, Krystyna Plaza-Popielas, Maria Sozañska i Eryka
Wiêcek oraz Czes³aw Malchar z OSP bezinteresownie przy-
byli, by wszystkim podawaæ przez siebie przyrz¹dzone cia-
sta, napoje chleb ze smalcem i czêstowaæ lodami, przeró¿-
nymi napojami, ko³aczami, ciasteczkami, orzeszkami, pa-
luszkami dostarczonymi przez Alicjê i Bogus³awa Owcza-
rzów z Supermarketu �Wapienica�, Zak³ad Jolanty i Mariana
Mrowców, piekarniê Danuty Greñ oraz w³a�cicieli pawilonów
�Wiarus II� i �K³os�. Na sobotni i niedzielny wieczór dziêki An-
nie i Darkowi Szatanom przygotowana by³a kaszanka i kar-
czek na grilla.
Zbli¿a³a siê godzina 13,00, godzina startu za³óg na trasê rajdu.
4 za³ogi mia³y w sk³adzie rowerzystów, którzy pierwszy etap
do Górek Wielkich przeje¿d¿aæ mieli na rowerze, a jedna za³o-
ga TMJ�tu mia³a w sk³adzie dwóch motocyklistów.
O godz. 12,45 za³ogi zosta³y wezwane na przedstartow¹ od-
prawê na p³ytê boiska.
Z dobrze ukrywan¹ trem¹ jeden z �g³ównych organizatorów�,
wytypowany do obs³ugi rajdu, Wojciech Bertisch wraz z An-
drzejem Supronem wywo³ywali w kolejno�ci numerów starto-
wych za³ogi do prezentacji i wzajemnego poznania siê.
Po tej na weso³o przeprowadzonej odprawie za³ogi uda³y siê do
swoich pojazdów by wyruszyæ na trasê rajdu. Andrzej Su-
pron, jak co najmniej na wy�cigach Formu³y 1, wywijaj¹c z
impetem chor¹gwi¹ w pomarañczowo-¿ó³t¹ kratê, wypuszcza³

co minutê kolejne za³ogi.
Ach co to by³ za rajd. 36. uczestników rajdu ju¿ na pó³metku,
w urokliwej czeskiej miejscowo�ci Komorni Lhotka, w niedziel-
ny s³oneczny poranek, po pysznym kapu�niaku, zgodnym chó-
rem stwierdzi³o, ¿e my tu znów przyjedziemy. cdn.     red.

FESTYN NA POWITANIE WAKACJI
W dniach 23 i 24 czerwca Jaworzanie po raz pierwszy mieli
okazjê uczestniczyæ w Festynie �Na Powitanie Wakacji�. To
zarz¹d Villi Barbara, kiedy w kwietniu w redakcji Echa Jawo-
rza powsta³ pomys³ zorganizowania pierwszego samochodo-
wego rajdu Jaworza, zaproponowa³ zorganizowanie równie¿
imprezy dla tych, którzy nie bêd¹ brali udzia³u w rajdzie. O�ro-
dek Promocji Gminy Jaworze wraz z redakcj¹ Echa Jaworza
podjêli to wyzwanie. Maj¹c zapewnione tereny rekreacyjne,
zaplecze techniczne i pomoc personelu Villi Barbara oraz
w perspektywie czerwcowy Festiwal �Z³otej Tr¹bki� i koniec
roku szkolnego, organizatorzy przygotowali koncepcjê impre-
zy, innej ni¿ dotychczas organizowane w jaworzañskim amfi-
teatrze. Za³o¿ono, ¿e bêdzie to festiwal rodzinnych zespo³ów,
które na �wielkiej scenie� bêd¹ ze sob¹ rywalizowaæ o tytu³
Dru¿yny Roku 2007, w przeró¿nych konkurencjach sportowych,
rozrywkowych i kulturalnych. Równocze�nie za³o¿ono bogaty
program wystêpów wszystkich jaworzañskich �gwiazd i mi-
strzów� oraz zaproszonych zespo³ów, które mia³y byæ dodat-
kow¹ atrakcja imprezy. Opracowano scenariusz, program im-
prezy i preliminarz kosztów z za³o¿eniem pokrycia ich przez
ludzi biznesu z Jaworza.
Wszystko uda³o siê zorganizowaæ i nawet pogoda okaza³a siê
³askawa. Jaworzanie za� przyjêli zaproszenie jakby trochê
zaskoczeni, z pewnym dystansem i niedowierzaniem, ¿e bêd¹
dobrze siê bawili na takiej imprezie. W sobotê w miarê up³ywu
godzin coraz liczniej przybywali jednak do Villi Barbara,

a w niedzielê by³o ju¿ tak wielu uczestników, ze organizatorzy
odczuwali pe³n¹ satysfakcjê.
Przypomnimy teraz prze¿yte wra¿enia tym, którzy byli na fe-
stynie, a tym którzy nie byli zdamy relacjê, by przekonaæ, ¿e
by³o na co popatrzeæ i czego pos³uchaæ, a rywalizacja o tytu³
Dru¿yny Roku zapewnia³a i doskona³¹ zabawê i sportowe emo-

cd. na str. 14
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cje, nie mówi¹c o ciekawych i bardzo atrakcyjnych nagrodach..
Wystêpowa³y: Kapela Góralsk¹ �Beskid� z Bielska-Bia³ej, zna-
na i lubiana za poczucie humoru i doskona³¹ muzykê, Orkie-
stra Dêta z Ukrainy wystêpuj¹ca w ramach Festiwalu �Z³otej
Tr¹bki�, znany nie tylko w Polsce 50 osobowy zespó³ orkie-
strowy wraz z piêknymi dziewczêtami z Ostrowa Mazowiec-
kiego, które brawurowo wykonywa³y �musztrê paradn¹�, ze-
spó³ gimnastyki akrobatycznej z Bielska Bia³ej, który ma wiele
osi¹gniêæ w skali ca³ego kraju oraz znany na �l¹sku zespó³
muzyczny �Kompilacja� z Bêdzina.
Natomiast dumê i wielki aplauz wywo³ywa³y wystêpy i pokazy
naszych jaworzañskich mistrzów: tañca Krzysztofa i Szymo-
na Bo¿ków z partnerkami Bettin¹ i Lenk¹, wielkie nadzieje
i mistrzowie Kick-Boxingu trenowani przez ma³¿eñstwo Tur-
chanów, a tak¿e m³odzie¿ z Ligi Morskiej i Rzecznej, która
przedstawi³a pokaz wi¹zania wêz³ów marynarskich, ³ucznic-
twa z UKS �X-Dziesi¹tka Komes�, nasza �Glorietta� oraz Jan
Chmiel, którego mistrzostwo w kultywowaniu tradycji i poetyc-
kiej twórczo�ci gwar¹ pisanej, jest zawsze na czasie. Mo¿na
te¿ by³o sprawdziæ siê w aktorstwie komediowym, czytaj¹c
fragmenty z ksi¹¿ki �Dialogi na cztery nogi� Kofty i Friedmana
lub w poczuciu humoru i b³yskotliwo�ci odgaduj¹c zagadki opo-
wiadane przez dzieci..
Równocze�nie mo¿na by³o zarejestrowaæ swoj¹ rodzinn¹ (ale
nie tylko) dru¿ynê, by wzi¹æ udzia³ w konkursie na Dru¿ynê
Roku 2007. W trzynastu konkursowych konkurencjach zdoby-
wano punkty w sportowej rywalizacji. Grano wiêc w badminto-
na /sprzêtem ufundowanym przez firmê Iza � Sport z Bielska
Bia³ej/, rzucano pi³k¹ do kosza, rozgrywano ala-squasha, pró-
bowano si³ w mini golfie, strzelaniu z ³uku, ale i w warcabach
i szachach. Punkty mo¿na by³o zdobywaæ równie¿ w tañcu
z gwiazd¹, opowiadaniu ciekawostek z historii Jaworza, a do-
datkowo w wy�cigach maluchów na rowerkach.
Biuro Rejestracji Dru¿yn zarejestrowa³o 25 zespo³ów walcz¹-
cych o tytu³ Dru¿yny Roku 2007.
Dru¿yn¹ Roku 2007 zosta³a dru¿yna �FC SHEEP� w sk³adzie
Aneta Stojak wraz z Krzysztofem i Tomaszem Stanis³aw-
skimi. Za zajêcie I miejsca dru¿yna otrzyma³a nagrodê g³ów-
n¹ telewizor marki �Grunding� ufundowany przez firmê �Karel
II� Jacka Dziubiñskiego.
II miejsce zajê³a dru¿yna �DIIL GANG� w sk³adzie Karol Czer-
niak, Jaros³aw Jezioro, Marcin Konopa, Damian Król i Marek
Król z M³odzie¿owego O�rodka Wychowawczego. Nagrod¹
za drugie miejsce by³ jeden dzieñ SPA w Villi Barbara � ufun-
dowan¹ przez zarz¹d Villi.
III Dru¿yn¹ Roku 2007 zosta³a dru¿yna o nazwie nie pozosta-
wiaj¹cej ¿adnych w¹tpliwo�ci - �KSIÊ¯NICZKI� utworzona przez
rodzinê Staszków: Juliê Staszko (3 latka), Laurê Staszko
(6 lat), Wiolettê Staszko, Kazimierê Staszko i Dariusza Stasz-
ko /pewnie pazia ksiê¿niczek/. Nagrod¹ za III miejsce by³ ze-

staw lamp pokojowych ufundowany przez Z.P.H. Sprzêt
O�wietleniowy � Grzegorz Lodek.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y puchary, dyplomy i pami¹t-
kowe medale.
Dru¿yny wygl¹da³y wspaniale w zielonych koszulkach z ko-
lorowym Jaworkiem na piersiach, a organizatorzy zadbali
o ró¿ne poczêstunki i pyszne dania z grila.
Festyn pokaza³, ¿e Jaworzanie potrafi¹ siê doskonale ba-
wiæ, ale co równie istotne, dzia³aj¹ce w naszej Gminie sto-
warzyszenia, kluby, kadra pedagogiczna i m³odzie¿ potrafi¹
zgodnie i spontanicznie w³¹czyæ siê w organizacjê i popro-
wadzenie nawet tak du¿ej imprezy.
Aukcja rzeczy niebagatelnych nie zmie�ci³a siê w bogac-
twie wydarzeñ i zajêæ, ale cel zosta³ osi¹gniêty. O�rodek
Pomocy Spo³ecznej otrzyma³ mikrofalówkê dla �wietlicy Te-
rapeutycznej, komplet po�cieli i telefon komórkowy dla naj-
bardziej potrzebuj¹cych, M³odzie¿owy O�rodek Wychowaw-
czy mikrofalówkê i odtwarzacz DVD, a Gimnazjum na na-
grody dla uczniów i nauczycieli wspania³e albumy, zegarki
i kilka innych drobiazgów. Ogromne emocje towarzyszy³y
loterii fantowej, na której ponad 20 osób wygra³o rozmaite
prezenty i upominki.
Wszystkim przyby³ym dziêkujemy, a Tym dziêki którym ta
impreza siê uda³a,  gratulujemy postawy autentycznych pa-
triotów swej Ma³ej Ojczyzny.                                          red.

�WIERSZE GWAR¥ HAFTOWANE�
JANA CHMIELA
Jana Chmiela nie trzeba nikomu przedstawiaæ. Znany jest
Jaworzanom jako dusza artystyczna Zespo³u Regionalnego
Jaworze, ale i z wielu wystêpów, podczas których piêkn¹
gwar¹ cieszyñsk¹ potrafi opowiadaæ o naszej Ma³ej Ojczy�-
nie i recytowaæ swoje wiersze. Oprócz zami³owania do mu-
zyki, �piewu, Jan Chmiel kocha równie¿ poezjê. I to tê na-
sz¹, polsk¹ a zarazem zwi¹zan¹ z �l¹skiem Cieszyñskim.
Jego marzeniem od dawna by³o wydanie tomiku w³asnej po-
ezji. Podczas Festynu �Na powitanie wakacji� w Villi Barba-
ra Jan Chmiel wystêpowa³ i promowa³ wydany w³a�nie pierw-

szy tomik jego poezji pod tytu³em �Wiersze gwar¹ haftowa-
ne�. O czym s¹ wiersze J. Chmiela?  G³ównie o tym co
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bliskie ka¿demu
cz³owiekowi, a wiêc
o jego �ma³ej ojczy�-
nie�, o piêknie ota-
czaj¹cej  przyrody,
o Jaworzu, o nostal-
gii wobec tego co
autor dozna³ i doko-
na³ w przesz³o�ci,
a co wraz z up³ywa-
j¹cym czasem minê-

³o. Wreszcie wiersze te dotykaj¹ wielu istotnych spraw
z aktualnych wydarzeñ zarówno naszego �l¹ska Cieszyñ-
skiego ale tak¿e ca³ego kraju - i tutaj Autor nie boi siê w nich
ukazywaæ czêsto bezsensu czy wrêcz otaczaj¹cej nas g³u-
poty. Warto siêgn¹æ tez po te wiersze choæby i z tego wzglê-
du, ¿e mo¿emy w nich odnale�æ cz¹stkê naszego ¿ycia,
naszego dzieciñstwa,  tego co minê³o bezpowrotnie  i ¿yje
jeszcze w naszych wspomnieniach. Byæ mo¿e dziêki po-
ezji Jana Chmiela i my na chwilê przystaniemy w biegu ¿y-
cia, aby oddaæ siê zadumie nad przesz³o�ci¹, w której tkwi¹
nasze korzenie.                                                                    pf

KAROL BADURA � MALARZ, POETA,
NAUCZYCIEL
W 100 ROCZNICÊ URODZIN.
Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddzia³ w Jaworzu na
swoim spotkaniu 18 czerwca br. przypomnia³o sylwetkê
Karola Badury, cz³owieka kultury i sztuki, patrioty,
urodzonego i wychowanego na �l¹sku Cieszyñskim, któ-
ry mimo wojny i emigracji za swoimi stronami zawsze tê-
skni³ i w twórczo�ci wraca³.
Karol Badura urodzi³ siê 14 grudnia 1907 roku w Aleksan-
drowicach. Rodzice obumarli go gdy by³ jeszcze w ko³y-
sce a opiekê i wychowanie zapewnili mu dziadkowie Jan
Badura i Anna z domu Kubala w Roztropicach. Tam skoñ-
czy³ jednoklasow¹ szko³ê i za namow¹ nauczyciela po-
s³any zosta³ do szko³y wydzia³owej w Skoczowie gdzie
uczyli go miedzy innymi Jan ¯ebrok, Gustaw Morcinek,
Rudolf Kukucz i inni. W latach 20 �tych koñczy Semina-
rium Nauczycielskie w Bia³ej a tak¿e grafikê w pracowni
Jana Bunscha w Bielsku. Jako uznany rysownik prowa-
dzi w latach 30 �tych artystyczne kursy wakacyjne dla
uzdolnionej m³odzie¿y. Rozpoczyna równie¿ pracê peda-
gogiczn¹, krótko jako nauczyciel w Jaworzu �rednim a
pó�niej w Go³kowicach ko³o Wodzis³awia. W tym czasie
przyja�ni siê z nauczycielem malarzem Rudolfem Gilem.
Razem wêdruj¹ po beskidzkich miejscowo�ciach i gór-
skich szlakach utrwalaj¹c na p³ótnie architekturê i piêkno
gór. Wspomnienia tych chwil znajd¹ pó�niej wyraz w jego

poezji. Jako oficer Wojska Polskiego w 1939 roku znalaz³
siê we Lwowie, tam aresztowany, wywieziony zosta³ do
³agru w Workucie gdzie ciê¿ko pracuj¹c zachorowa³ na
malariê. Na wie�æ o formowaniu siê Polskiego Wojska
zg³asza siê na ochotnika i wraz z II Korpusem Armii Gen.
Andersa przemierza ca³y jej szlak bojowy. Walczy pod
Monte Ciasno w sk³adzie 14 batalionu �¯ubrów�. Ciê¿ko
ranny zdo³a³ siê wydostaæ z pola walki. Jego prze¿ycia
wojenne s¹ tematem wielu wierszy i licznych prac malar-
skich. Po zakoñczeniu wojny i powrocie do zdrowia koñ-
czy Królewsk¹ Akademiê Sztuk Plastycznych w Rzymie
i ¿eni siê z W³oszk¹ Wiktori¹. Aby utrzymaæ rodzinê wy-
jecha³ do Argentyny i podj¹³ pracê jako drwal ale przede
wszystkim malowa³. Zosta³ uznanym malarzem, wysta-
wy jego prac organizowano w Argentynie, Chile, Brazylii
i Meksyku a jego nazwano mistrzem akwareli. W latach
70-tych wraca do W³och, obrazy jego pêdzla s¹ kupowa-
ne do licznych galerii w³oskich i miast ca³ej Europy. Otrzy-
muje presti¿owe nagrody. W�ród 500 prac nades³anych
z ca³ego �wiata na konkurs �Bitwa pod Monte Ciasno�  zdo-
bywa I nagrodê. Jest uznanym pejza¿yst¹, batalist¹ i abs-
trakcjonist¹. W Polsce ma równie¿ swoje wystawy
w Warszawie, Olsztynie i w Cieszynie. Utrzymuje sta³y
kontakt z lud�mi ze �l¹ska Cieszyñskiego. Têskni za kra-
jem. W 1980 roku przyjecha³ w swoje rodzinne strony,
odwiedzi³ Roztropice sk¹d zabra³ woreczek ziemi  by
z nim zostaæ pochowanym. Zmar³ w Rzymie 23 grudnia
1984 roku.
Dorobek literacki a przede wszystkim malarski Karola Ba-
dury nie zosta³ do dzi� skatalogowany, opracowany i wy-
dany w zwartej publikacji, tym wiêksza zas³uga ksiêdza
radcy Ryszarda Janika, który w latach 90 na podstawie
korespondencji z  ¿on¹ Karola Badury Wiktori¹ i jego bra-
tankiem Bruno Pablo Badur¹ zamieszka³ym w Brazylii,
zebra³ jego wiersze, sporo listów, wspomnieñ i kilka obra-
zów aby na tej podstawie naszkicowaæ jego sylwetkê
i przybli¿yæ j¹ nam wspó³czesnym by pamiêæ o nim nie
zaginê³a.  Na zakoñczenie fragment wiersza Karola Ba-
dury z 1984r.

O b r a z
Wszystkie b³êkity  i ultramaryny
jak z³odziej ze wstydu
kradnê ukradkiem z mojego Beskidu.
Okry, ¿ó³cie, czerwienie i kolor br¹zowy
�ci¹gam z ga³êzi jesiennej d¹browy-
i inne kolory � niby ³¹ki kwietne,
uk³adam na du¿ej owalnej palecie.
Potem wieszam chmury zastyg³e w przelocie
Jak bia³¹ bieliznê � na omsza³ym p³ocie�..              K.L.
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SZLAKIEM PRZESZ£O�CI �L¥SKA
CIESZYÑSKIEGO
Kim byli, jak ¿yli i mieszkali dawni w³a�ciciele wiosek na �l¹sku
Cieszyñskim?
Odpowiedzi na te pytania poznali uczestnicy wycieczki zorgani-
zowanej 9 czerwca br. przez Zarz¹d Towarzystwa Mi³o�ników
Jaworza. Oczywi�cie poznali w takim zakresie, w jakim to by³o
mo¿liwe w ci¹gu jednego dnia, za to pod przewodnictwem wybit-
nego znawcy tych spraw - Mariusza Makowskiego: kustosza
muzeum w Cieszynie i autora niezwykle bogatego w wiedzê hi-
storyczn¹ oraz dokumentacjê fotograficzn¹ polsko- czeskiego
albumu pt. �Szlacheckie siedziby na �l¹sku Cieszyñskim�.

Trasa autokarowej wycieczki prowadzi³a szlakiem kilku takich
siedzib na Zaolziu: przez Ropicê, Gnojnik, Kocobêdz, Frysztat
(dzi� dzielnica Karwiny), Szumbark (obecnie dzielnicê Haviro-
wa) i Frydek, by zakoñczyæ siê ju¿ na terenie Moraw - w Pasko-
wie, bêd¹cym w XIX wieku w³asno�ci¹ rodziny Saint- Genois.
W³a�cicielami wymienionych powy¿ej siedzib byli w minionych
wiekach przedstawiciele rodów szlacheckich i arystokratycznych,
czêstokroæ ze sob¹ skoligaconych, a nazwiska niektórych z nich
nie s¹ obce tym spo�ród Czytelników Echa Jaworza, którzy znaj¹
bodaj trochê historiê naszej miejscowo�ci.
Przyjrzyjmy siê krótko poszczególnym etapom wycieczki. Ropi-
ca - to bardzo zniszczony w przeci¹gu kilku minionych dziesiê-
cioleci pa³ac (ponoæ po niedawnym nabyciu go przez cudzoziemca
z szans¹ na odbudowê) i ko�ció³ z barokowym wystrojem, ko³o
którego znajduj¹ siê kaplice grobowe w³a�cicieli: Czelestów
a tak¿e baronów Saint - Genois, których historia na �l¹sku roz-
poczê³a siê w 1700 roku w³a�nie w Ropicy.
Kolejnym etapem wycieczki by³ Gnojnik: ko�ció³, neogotycka
kaplica grobowa rodu Beessonów oraz pa³ac, zbudowany w sty-
lu pó�nego klasycyzmu przez znanego wiedeñskiego architek-
ta, zatrudnianego te¿ przez ksi¹¿¹t cieszyñskich- Józefa Korn-
haeusela. Pa³ac otoczony jest parkiem w stylu francuskim. Ak-
tualnie trwaj¹ poszukiwania nabywcy tej posiad³o�ci, która z roku
na rok niszczeje.
Przy drodze do pobliskiego Kocobêdza (czeska nazwa- Chote-

buz) zobaczyæ mo¿na pa³acyk my�liwski rodziny Larischów
z fragmentem �g³odowego muru� (jego budowa w latach wielkie-
go g³odu: 1846-1848 zabezpiecza³a sad i ogród w³a�cicieli przed
kradzie¿ami dokonywanymi przez okolicznych g³odnych ch³o-
pów, których równocze�nie z tego g³odu wyzwala³a dziêki zap³a-
cie, jak¹ otrzymywali za budowê tego muru).
Kocobêdz, siêgaj¹cy swymi pocz¹tkami czasów, gdy benedyk-
tyni szerzyli na ziemiach s³owiañskich kulturê roln¹, prezentuje
bardzo zniszczony i opuszczony dwór, który nale¿a³ ongi� m. in.
do rodzin: Rudzkich, Gureckich, Marklowskich. Odremontowa-
no natomiast stoj¹c¹ obok dworu wie¿ê obserwacyjno - widoko-

w¹ oraz piêkn¹ bramê wjazdow¹ z figurami �w. Antoniego i �w.
Jana Nepomucena oraz herbami w³a�cicieli. Warto wspomnieæ,
¿e w latach 1872- 1932 we dworze mia³a siedzibê �l¹ska Krajo-
wa Szko³a Rolnicza.
W bardzo dobrym stanie jest zamek we Frysztacie, obecnie sie-
dziba muzeum. Kiedy�, za czasów Piastów Cieszyñskich, pe³-
ni³ on funkcje obronne. Potem by³ w³asno�ci¹ starosty krajowe-
go Wac³awa Cygana ze S³upska, nastêpnie przez d³ugi czas
nale¿a³ do rodziny Larischów (w miejscowym ko�ciele znajduje
siê nagrobek zmar³ego w 1997 r. Jana Larischa  - Moennicha).
Karwina, której czê�ci¹ jest obecnie Frysztat, jest bogatym mia-
stem i wyra�nie dba o stan swoich zabytków. Troszczy siê te¿
o integracjê mieszkañców miasta i okolic - przedstawicieli ró¿-
nych narodowo�ci: uczestnicy wycieczki mieli okazjê obejrzeæ
fragmenty wystêpów kilku zespo³ów folklorystycznych, które od-
bywa³y siê na reprezentacyjnym placu miasta w ramach corocz-
nej imprezy po�wiêconej poznawaniu ró¿nych kultur.
W Szumbarku, dzi� dzielnicy �m³odego� miasta Havirowa, znaj-
duje siê typowa podcieszyñska siedziba ziemiañska, �uratowa-
na� dziêki utworzeniu w niej hotelu. Przez jaki� czas w³a�ciciela-
mi Szumbarku byli hrabiowie Arco, legitymuj¹cy siê a¿ bizantyj-
sk¹ genealogi¹.
Kolejna szlachecka siedziba na trasie wycieczki to Frydek (Fry-
dek - Mistek), w którym znajduje siê interesuj¹ce muzeum wnêtrz.
Zamykaj¹cy nasz¹ wêdrówkê morawski ju¿ Pasków, piêkny

NASZE DZIEDZICTWO KULUROWE
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Niech cieszyñska gwara nigdy nie zaginie
Mieczys³awa Peterka � Spóminki z downych roków�
 WIELKI WIESIELI

Zaprosili roz ch³opa na wielki wisieli po
znómo�ci, nó bo mieli �nim przódzi ja-
kisi interesy. Rod ze zaproszynio wy-
sztyftowa³ sie, jako na �wiynto, w co
móg, i posze³. Pokoza³o sie, ¿e to by³o
³obrachowane na chyba z ³osiymdzie-
siónt ludzi. Jakosi sie tam miyndzy tymi
ludziami znasze³. Muzyke te¿ mieli faj-
nóm, takóm, co jóm nazywajóm z cze-

ska �dechowkóm�. Gra³a piyknie, a¿ hócza³o.
By³o ³od poczóntku bogato. Roztomaite jedzyni, co to cz³owiek ani
jeszcze nie widzio³. Po b³ogos³awiyñstwie m³odzi, dru¿ki z dru¿ba-
mi i co honorniejsi go�cie pojechali do ko�cio³a na �lub. Jak przije-
chali spadki, to by³ ³obiod, jak ³opowiado³ w cha³pie ch³op. Pytali
sie go, có¿ te¿ tam dowali.  - Ha !  Najprzód by³ forszpajs (zakón-
ska) nó i taki jedzyni, co to ledzóm przed polywkóm. Potym by³a
polywka, a po nij miynsa roztomaite, jaki kto chcio³, z ziymiokami
i kapustóm. Jak se wszecy pojedli tego ³obiadu, ku kierymu by³o
piwo, to potym za� jeszcze dowali ciuæpajs( deser) , taki roztoma-
ite dorty a placki, ko³ocze a  ciastka. Nó, by³o tego ³okropnie moc.
Wszeckiego nie sz³o ani pokosztowaæ, bo my byli ³okropnie poje-
dzyni Gorzo³ka te¿ by³a. Czynstowali nióm co chwile, a winszowa-
li m³odym co nejlepsze. Dechowka sie zebra³a do kupy, bo se te¿
fest pojad³a, gol³a se po kielichu i zaczy³a graæ. Te  tatadrata,
tatadrata ta gro³a klarneta, tatadrata , tatadrata ta gro³a ³óna, a dali
tatadrata , tata-
drata ta gro³a
trómpeta, tatadra-
ta, tatadrata ta gro-
³a ³óna. By³o bo-
gato i hócznie.
Nó, taki to sóm ty
wielki wiesiela u
bogoczy. Gazdo-
wie z ga�dzinami
tañcowali ¿e hej,
m³odzi ta¿ nie da-
rowali. Cha³pa sie
trzyns³a do rana.
Na drugi dziyñ
mia³y byæ popra-
winy, alech ju¿
mio³ do�, podziynkowa³ech piyknie za zaproszyni. Do cha³py dali
mi dlo was tyn poczynstunek, coch go w torbie prziniós. £obejrzij-
cie se , co tam wszecko je, a skosztujcie.

                      Do druku przygotowa³ � F. K. Szpok

ongi� pa³ac w równie piêknym parku zagro¿ony jest zniszcze-
niem: trwaj¹ poszukiwania nabywcy tych w³o�ci, ale ze wzglêdu
na przewidywany koszt renowacji trudno bêdzie takowego zna-
le�æ.
Warto jeszcze, za przewodnikiem naszej wycieczki, przekazaæ
gar�æ informacji o trybie ¿ycia dawnych mieszkañców wspomnia-
nych powy¿ej (oraz innych analogicznych) siedzib. W³a�ciciele
z rodzinami zamieszkiwali wiejskie rezydencje zazwyczaj od wio-
sny do wczesnej jesieni; pozosta³¹ czê�æ roku spêdzali w swych
miejskich siedzibach. W³a�ciciel wsi w sezonie osobi�cie plano-
wa³ i organizowa³ prace polowe, a tak¿e nadzorowa³ ich realiza-
cjê. Pani domu zarz¹dza³a domem oraz hodowl¹- zw³aszcza dro-
biu. Córki i synowie rodziny mieli �ci�le okre�lone obowi¹zki,
szczególnie w zakresie edukacji. Dwory stanowi³y te¿ o�rodek,
w którym wiejskie dziewczêta oraz ch³opcy, poprzez s³u¿bê i pracê
we dworze, uczyli siê zasad gospodarowania.
Zwa¿ywszy, i¿ album autorstwa Mariusza Makowskiego prezen-
tuje 47 szlacheckich siedzib na �l¹sku Cieszyñskim - po obu
stronach Olzy (m. in. tak¿e Jaworze) wiele jest interesuj¹cych
miejsc do obejrzenia bez konieczno�ci dalekich podró¿y. Nale¿y
tylko ¿ywiæ nadziejê, ¿e najbli¿sze lata przynios¹ falê remontów
i renowacji, które pozwol¹ zachowaæ jak najwiêcej �ladów prze-
sz³o�ci dla przysz³ych pokoleñ.       Ma³gorzata Kobiela- Gryczka

III  KONCERT CHÓRÓW
ZIEMI  CIESZYÑSKIEJ
W sobotê 30 czerwca w jaworzañskim amfiteatrze mia³ miej-
sce III koncert chórów ewangelickich. Chóry ewangelickie
Diecezji Cieszyñskiej zaprezentowa³y bogaty repertuar pie-
�ni ko�cielnych oraz ludowych. Otwarcia koncertu dokona³
ks bp Pawe³ Anweiler. Koncert odby³ siê przy wsparciu sa-
morz¹dów; Gminy Jaworze i Województwa �l¹skiego. Kon-
cert i spotkanie chórzystów by³o tak¿e okazj¹ do zaprezen-
towania twórczo�ci Ko³a Pañ miejscowej Parafii Ewangelic-
ko-Augsburskiej w Jaworzu, a tak¿e promocji tomiku wier-
szy Jana Chmiela.                                                       pf



2007 ROKLIPIEC ECHO JAWORZA str. 18

Ostatnio w Bielsku - Bia³ej po-
nownie zg³oszono policjantom
przypadki prób dokonywania
oszustw metod¹ "na wnucz-
ka". Mo¿liwe, ¿e sprawcy tych
przestêpstw bêd¹ tak¿e chcieli
odwiedziæ i nasz teren. Dlate-
go lepiej wcze�niej wiedzieæ
o metodach dzia³ania spraw-

ców, ni¿ pa�æ ich ofiar¹. W Bielsku - Bia³ej nieznana kobieta
podaj¹c siê za siostrzenicê, pod pretekstem po¿yczenia pie-
niêdzy wy³udzi³a kwotê 10 tys. z³otych. Ofiar¹ tego prze-
stêpstwa pad³ 82 letni bielszczanin. Uwa¿amy tego rodzaju
przestêpstwa za szczególnie bulwersuj¹ce. Bezwzglêdni
oszu�ci wykorzystuj¹ dobr¹ wolê pokrzywdzonych, ich chêæ
niesienia pomocy bliskim w potrzebie. Osoby starsze trac¹
swoje oszczêdno�ci, gromadzone czêsto na "czarn¹ godzi-
nê" - chorobê, zabieg medyczny, lekarstwa. Oszu�ci wybie-

KOMENDANT POLICJI RADZI
raj¹ na ofiary osoby starsze. nawi¹zuj¹ kontakt telefoniczny
lub osobisty, podaj¹c siê za dalsz¹ rodzinê. S¹ bardzo prze-
konuj¹cy, potrafi¹ od ofiary uzyskaæ informacjê, któr¹ na-
stêpnie wykorzystuj¹ do uwiarygodnienia swojej opowie�ci.
W trakcie rozmowy prosz¹ o po¿yczenie pieniêdzy, pro�bê
uzasadniaj¹ nag³¹ i wa¿n¹ potrzeb¹. Jako pretekst s³u¿y
bajeczka o okazyjnej mo¿liwo�ci dokonania zakupu samo-
chodu, awaria samochodu, konieczno�ci zap³acenia za le-
karstwa, za wizytê u lekarza, operacjê i tym podobne. APE-
LUJEMY zw³aszcza do osób starszych, by pod ¿adnym
pozorem nie przekazywali pieniêdzy osobom nieznanym,
nawet je¿eli te osoby bêd¹ siê powo³ywaæ na upowa¿nienie
cz³onków rodziny. Najlepiej z takimi osobami nie rozmawiaæ,
a zw³aszcza nie wolno wpuszczaæ ich do mieszkania.
O wszelkich próbach wy³udzenia informujcie Pañstwo Poli-
cjê. Apelujemy tak¿e do rodzin, s¹siadów osób starszych -
zadbajcie o bezpieczeñstwo seniorów. Powiedzcie im o za-
gro¿eniach uczulcie na opisywane techniki przestêpczych
oszustw. Nie powierzajcie za³atwiania spraw finansowych
osobom obcym.                                                      wk

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);
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OFERUJEMY:
WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH
WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
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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
4 cm = 36,8 cm wynosi 33,00 z³ z podatkiem VAT, z uwzglêdnie-
niem, ¿e rozmiar czcionki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 12 punktów.

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.

APELUJEMY
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 W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
NADAL ODNOSZ¥ SUKCESY
II Runda Otwartego Pucharu Polski  w £ucznictwie Tereno-
wym 3D. 30 czerwca br. w starym kamienio³omie w Przy-
mi³owicach ko³o Olsztyna rozegrano zawody wg formu³y
3-D Open. Organizatorem imprezy by³ MLKS Czarna
Strza³a Bytom, Klub ³uczniczy X 10 Jaworze oraz �l¹-
ski Okrêgowy Zwi¹zek £uczniczy przy wspó³udziale
Dyrekcji Zespo³u Parków Krajobrazowych Województwa
�l¹skiego w Katowicach.
Strzelano 1 rundê do 28. celów, które stanowi³y makiety zwie-
rz¹t rozstawione w lesie. Ustawienie celów przez sêdziego ze
S³owacji by³o niezwykle pomys³owe. Sprawi³o trochê trudno�ci
przy strzelaniu, ale uatrakcyjni³o ca³¹ imprezê. Maksymalna
liczba punktów do zdobycia wynosi³a 280.W walce o punkty
wziê³o udzia³ wielu zawodników nie zrzeszonych w klubach i
takich którzy byli na zawodach 3D po raz pierwszy a mimo to
zawody uda³o siê przeprowadziæ sprawnie i bez zak³óceñ. Za-
praszamy wszystkich na kolejna rundê Pucharu Polski w £ucz-
nictwie 3 D

Wyniki £uk bloczkowy/Compound
IP Nazwisko/ Imiê Nazwa klubu Wynik
1 Jurij Pagaæik L K Orawa     271
2 Grzegorz Kostrzewski £TS 3D Ruda �l.     229
3 Andrzej Krehut X 10 Jaworze     229
4 Lucjan Socha X 10 Jaworze     228
5 Dariusz Socha X 10 Jaworze     206
6 Piotr Podsiad³o X 10 Jaworze     205
7 Arek Gondro Nie zrzeszony     189
8 Pawe³ Kieruzel Czarna Strza³a Bytom     153
9 Arek Socha X 10 Jaworze     149
10 Maciej S³owik Czarna Strza³a Bytom     135
My�liwski/Hunter Compound
1 Adam Cymkiewicz Czarna Strza³a Bytom     234
2 Adam Bisok X 10 Jaworze     190
3 Dariusz Wyci�lik Czarna Strza³a Bytom     175
4 Krzysztof Gruszka X 10 Jaworze     155
5 Artur Ca³ka Czarna Strza³a Bytom     135
Klasyczny / Olympic � m³odzie¿
1 Marek Komraus Grom Jasienica     207
2 Agnieszka Sobel Grom Jasienica     199
3 Partycja Kenig Grom Jasienica     163
4 Alex Molnar S³owacja     149
5 Maciej Jakubiec Grom Jasienica     128
Klasyczny/ Olympic- doro�li
IP Nazwisko/ Imiê Nazwa klubu Wynik
1 Kamil Socha X 10 Jaworze     228
2 Daniel Nowak Grom Jasienica     189
3 Krzysztof Gancarczyk Grom Jasienica     188
4 Wieslaw Jakubiec X 10 Jaworze     178



2007 ROKLIPIEC ECHO JAWORZA str. 20

 W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
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