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WYBORY PARLAMENTARNE 2007 str. 2, 3

OG£OSZENIE WYBORCZE
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

7 wrzeœnia 2007 r.  zarz¹dzono wybory do Sejmu Rzeczypo-

spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na

dzieñ 21 paŸdziernika 2007 r.

Pamiêtaæ nale¿y, ¿e osoby zameldowane na pobyt sta³y

w Gminie Jaworze s¹ z urzêdu wpisane do spisu wyborców

Gminy Jaworze.

Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2001 r. Nr 46,

poz.499 z póŸn. zm)  umo¿liwia osobom - które z ró¿nych

wzglêdów  zmieniaj¹ swoje miejsce pobytu w dniu 21 paŸ-

dziernika 2007 r. – mo¿liwoœæ skorzystania z uprawnieñ

wyborczych, st¹d te¿ wyborca na swoje ¿¹danie otrzymuje

zaœwiadczenie   o prawie g³osowania w miejscu pobytu w

dniu wyborów w sytuacji, gdy zmienia miejsce swojego po-

bytu przed dniem wyborów.  Zaœwiadczenie wydaje urz¹d

gminy, a¿ do dnia 19 paŸdziernika 2007 r.

Ka¿dy wyborca – winien pamiêtaæ – ¿e przed przyst¹pie-

niem do g³osowania okazuje obwodowej komisji wyborczej

swój dowód osobisty lub inny dokument to¿samoœci z foto-

grafi¹ – art. 50 Ordynacji wyborczej.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta  Gminy Jaworze z dnia  12 wrzeœnia 2007 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów g³oso-

wania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 paŸdziernika 2007 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. –

Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499

z póŸn. zm.) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy Jaworze

nr XXXVIII/300/06 z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie podzia³u

gminy na obwody g³osowania i ustalenia ich granic (Dz. Urz.

Woj. Œl¹skiego Nr  92, poz. 2559)  Wójt  Gminy Jaworze  poda-

je do wiadomoœci publicznej, informacje o numerach i granicach

obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wy-

borczych, w których zostan¹ przeprowadzone wybory do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 21 paŸdziernika 2007 r.:

Lokale wyborcze otwarte bêd¹ w dniu 21 paŸdziernika 2007 r. miêdzy godzin¹ 6.00 a 20.00.

Wójt

 Zdzis³aw Bylok
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MUSIMY DOKONAÆ WYBORU
Dokonywanie wyborów jest w³aœciwie codziennoœci¹. Bywaj¹

jednak takie wybory, których skutki odczuwane s¹ w d³ugim

okresie czasu, a nawet przez ca³e ¿ycie. Najgorsz¹ jest sy-

tuacja, kiedy ktoœ za nas dokonuje wyboru i to wyboru w³adz.

W³adz, które bêd¹ ustanawia³y nam prawa i obowi¹zki, od

których zale¿y czy bêdziemy ¿yæ godnie i jak nas bêd¹ oce-

niaæ inni. Kogo wybieraæ kiedy to nie my – spo³eczeñstwo -

typujemy kandydatów? Obecna ordynacja preferuje partyj-

nych kandydatów, a my w ogromnej wiêkszoœci jesteœmy

bezpartyjni, ma³o jesteœmy antypartyjni. W tej sytuacji wy-

daje siê, ¿e najbezpieczniej jednak jest pójœæ na wybory, ale

wczeœniej poznaæ tych, którzy kandyduj¹, sprawdziæ czy

byli ju¿ w parlamencie i jak ich oceniamy. By³oby dobrze

poradziæ siê kogoœ, kogoœ kto jest szanowanym przez

wszystkich niekwestionowanym autorytetem.

Tylko czy tacy s¹ poœród nas?

S¹. Je¿eli nawet ju¿ odeszli z tego œwiata to s¹ w dzie³ach

i ksi¹¿kach, które pozosta³y po nich. Nic nie ryzykuj¹c mo¿na

siêgn¹æ do przemyœleñ Ryszarda Kapuœciñskiego /„Nie ogar-

niam œwiata..”/. Niektóre z nich, poni¿ej przedstawione

z koniecznoœci w ogromnym uproszczeniu, mog¹ przydaæ

siê w ostatniej chwili przed oddaniem g³osu.

Kapuœciñski przestrzega przed politykami, którzy przejawiaj¹

tendencje do ksenofobii czyli niechêci, wrogoœci w stosunkach

do cudzoziemców i cudzoziemszczyzny, do zamykania siê

przed œwiatem, wrogoœci w stosunku do innoœci. Ale nie mniej

istotna jest ich kultura bycia czyli tolerancja, ¿yczliwoœæ, wra¿-

liwoœæ, umiejêtnoœæ prowadzenia dialogu i polemiki, dowcip,

a nie powszechne dziœ zajad³oœæ, arogancja i zniewaga. Za-

uwa¿a, ¿e m³odzi, zdolni ludzie oraz elity inteligenckie nie garn¹

siê do polityki. Polityka jest bardzo nisko notowana, a kariery

polityczne wrêcz podejrzane. „A zatem do polityki id¹ ludzie

mniej ciekawi, przez to polityka jako sfera ¿ycia nie cieszy siê

wielkim presti¿em.” Tym bardziej trzeba uwa¿aæ na kogo odda-

jemy swój g³os. Politycy musz¹ widzieæ problemy, które od-

czuwa spo³eczeñstwo, a nie te które oni wymyœlaj¹.

Kapuœciñski uwa¿a, ¿e najwiêkszym problemem do rozwi¹-

zania przez w³adze, parlamenty, rz¹dy, polityków jest roz-

warstwienie spo³eczne, pog³êbiaj¹ce siê nierównoœci. Pro-

blem w skali œwiata sprowadza siê do milionów ludzi g³odu-

j¹cych, ¿yj¹cych w nêdzy i cierpi¹cych przeœladowania,

a w Polsce do stworzenia takiego systemu prawnego, który

zapewni pañstwo sprawiedliwe. Nie wystarczy jednak za-

stêpowaæ systemu prawnego wyszukiwaniem afer korupcyj-

nych i podejrzeniami o nieczyste interesy. Bogacenie siê

nie musi byæ podejrzane, natomiast nie mo¿e byæ przywile-

jem, wynikiem uk³adów, kolesiostwa, korupcji czy oszustwa.

Ma byæ efektem pracowitoœci, zaradnoœci, zdolnoœci, spry-

tu, a mo¿e i szczêœcia. W³adza powinna stwarzaæ jak naj-

sprawniejsze mechanizmy i jak najlepsze warunki do roz-

woju spo³ecznego, do podnoszenia poziomu materialnego

i kulturowego spo³eczeñstwa, powinna dbaæ o otwieranie prze-

strzeni dla powstawania coraz liczniejszej klasy œredniej,

czyli takiej kategorii spo³eczno-zawodowej, która charakte-

ryzuje siê wzglêdn¹ samodzielnoœci¹, prac¹ we w³asnych

firmach oraz pewnym poziomem dobrobytu i wykszta³cenia.

W tym artykule nie ma odpowiedzi wprost na pytanie kogo

wybieraæ, ale przynajmniej wiemy czego Kapuœciñski oczeki-

wa³by od wybranych. A o celnoœci jego przemyœleñ niech za-

œwiadczy cytat z rekomendacji profesora Przemys³awa Cza-

pliñskiego, której udzieli³ Ryszardowi Kapuœciñskiemu na uro-

czystoœci przyznania mu tytu³u doktora honoris causa

Uniwersytetu Jagielloñskiego /2003 r./; „Sednem jego repor-

ta¿u jest opisywanie szaleñstw, które sta³y siê norm¹. Czyli

polityki.”                       Wojciech Bertisch

W dniu 27 wrzeœnia br. odby³a siê X sesja Rady Gminy. Obrady

prowadzi³ Andrzej Œliwka Przewodnicz¹cy Rady. Podjêto 10 uchwa³

bêd¹cych wczeœniej tematem obrad w³aœciwych problemowo Ko-

misji Rady. Uchwa³y po omówieniu oraz pozytywnym zaopiniowa-

niu przez Komisje przed³o¿ono Radzie Gminy. Uchwa³y dotyczy³y:

a. zmian w bud¿ecie gminy na rok 2007 – wartoœæ robót

ziemnych przy budowie boiska sportowego po przetargu

spad³a prawie o 120 tyœ. z³

b. zmiany uchwa³y IX/73/07 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 sierpnia

2007r.-  dotyczy uszczegó³owienia tytu³u podrozdzia³u bud¿etu

c. wyra¿enia zgody na nabycie przez Gminê Jaworze w³a-

snoœci nieruchomoœci oznaczonej jako pgr 397/32; 395/

7; 395/4 o pow. 0,0859 ha, stanowi¹cych drogê wewnêtrz-

no dojazdow¹ – ul. Irysów, w drodze darowizny,

Z PRAC RADY GMINY str. 3, 4, 5

d. nadania nazwy drodze wewnêtrznej w gminie Jaworze,

e. wyboru ³awników na kadencjê w latach 2008-2011,

f. zg³oszenia kandydatury do wyró¿nienia - LAUR SREBR-

NEJ CIESZYNIANKI,

g. zg³oszenia kandydatury do Nagrody imienia Ksiêdza Jó-

zefa Londzina,

h. uchylenia w³asnej uchwa³y Nr IX/86/07 z dnia 28 sierpnia

2007r. w sprawie wyposa¿enia radnych Gminy Jaworze w

legitymacje stwierdzaj¹ce pe³nienie przez nich funkcji rad-

nego,

i. zmiany uchwa³y VIII/70/07 Rady Gminy Jaworze z dnia 14

czerwca 2007r.

j. skargi na dzia³alnoœæ Wójta – dodatkowo wprowadzona do

porz¹dku X sesji, na wniosek wójta Zdzis³awa Byloka
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Z PRAC RADY GMINY str. 3, 4, 5

Po zatwierdzeniu porz¹dku obrad, przewodnicz¹cy A. Œliwka udzie-

li³ g³osu goœciom przyby³ym na sesjê.

W. Wehsoly w imieniu uczestników wycieczki na Wêgry, po³¹czo-

nej z wizyt¹ u gospodyni do¿ynek Z. Strohmayer, zorganizowanej

przez wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy Zygmunta Podkówkê,

podziêkowa³ za bardzo udany i po¿yteczny pomys³. Wyrazi³ prze-

konanie, ¿e takie inicjatywy w efekcie ich realizacji s¹ najlepszym

sposobem na integracjê spo³ecznoœci, których w³adze podpisa³y

porozumienie o partnerstwie i wspó³pracy.

W trakcie dyskusji nad porz¹dkiem obrad Roman Lorek postawi³

i uzasadni³ wniosek o zdjêcie z porz¹dku obrad projektu uchwa³y

o uchylenie uchwa³y dotycz¹cej legitymacji radnych. Poddany pod

g³osowanie wniosek nie przeszed³. Za wnioskiem g³osowa³o 5.

radnych, 7. by³o przeciw, 2. wstrzyma³o siê od g³osu.

Nastêpnie przyst¹piono do omawiania i g³osowania poszczegól-

nych uchwa³.

7 uchwa³ /a, b, c, d, f, g, j/ przyjêto jednog³oœnie.

Rada uchwali³a zg³oszenie do wyró¿nienia Laurem Srebrnej Cie-

szynianki Jacka Rybarkiewicza zgodnie z wnioskiem TMJ. Drugi

wniosek KGW nr I zaopiniowano pozytywnie, jednak¿e kandyda-

tura zostanie rozpatrzona w 2008 r.

Uchwa³a o wyborze ³awników /e/ wymaga³a g³osowania tajnego.

Zespól Opiniuj¹cy  Kandydatów na £awników w sk³adzie K. Szczyp-

ka, J. Ryrych i Zb. Lisowski pozytywnie zaopiniowa³ A. Galocz, K.

Putek, M. Golik i S. Szczotka /S¹d Pracy/.

Od g³osowania odst¹pi³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Z. Pu-

tek, motywuj¹c to kandydowaniem ¿ony na ³awnika. Wszyscy

pozytywnie zaopiniowani kandydaci na ³awników zostali przez Radê

Gminy wybrani.

Rada po zreferowaniu opinii przez K. Szczypkê przewodnicz¹c¹

Komisji Kultury Sportu i Promocji Gminy, jednog³oœnie przeg³oso-

wa³a zg³oszenie do nagrody im. Ksiêdza Józefo Londzina Krysty-

nê Plaza-Polpielas przewodnicz¹c¹ Ko³a Emerytów, Rencistów

i Inwalidów. Drugi zg³oszony wniosek zaopiniowano pozytywnie

jednak¿e kandydatura zostanie rozpatrzona w 2008 r.

Projekty h i i, dotyczy³y legitymacji radnych. Sekretarz Gminy A.

Skotnicka – Nêcka przedstawi³a sugestiê i w¹tpliwoœci Nadzoru

Prawnego co do zasadnoœci wyposa¿ania radnych w legitymacje.

Radny R. Lorek przedstawi³ swoje stanowisko przeciwne. W efek-

cie nie uchylono uchwa³y o legitymacjach radnych.

Uchwa³a /j/ w sprawie skargi wniesionej przez mieszkankê Jawo-

rza na wójta stwierdza, ¿e skarga jest bezzasadna. Po przedsta-

wieniu stanowiska Komisji Bud¿etu i Finansów, szczegó³owym

zreferowaniu i przedyskutowaniu ca³oœci zgromadzonego materia-

³u, przeg³osowano j¹ jednog³oœnie. Skarga dotyczy³a zarzutu o

nies³usznie naliczony podatek od nieruchomoœci.

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy oraz wydane zarz¹dzenia

w okresie miêdzy sesyjnym Radni otrzymali wraz z ca³oœci¹ ma-

teria³ów na sesjê. Radny Jan Stekla poruszy³ sprawê zabezpie-

czenia amfiteatru. Wyjaœniono, ¿e obiekt jest monitorowany po-

przez kamerê zainstalowan¹ na amfiteatrze. Krzysztof Kleszcz

poprosi³ o zreferowanie tematyki i ustaleñ konferencji burmistrzów

i wójtów 6 gmin zainteresowanych wykorzystaniem z³ó¿ solanko-

wych. Rados³aw Osta³kiewicz, który uczestniczy³ w konferencji

szczegó³owo zreferowa³ tematykê i przebieg konferencji. Konfe-

rencje odbywaj¹ siê z udzia³em przedstawicieli Urzêdu Wojewódz-

kiego i instytucji badawczo-projektowych, zgodnie z ustalanym

terminarzem kolejno w siedzibach gmin. Maj¹ na celu wymianê

informacji o przygotowaniach do eksploatacji posiadanych z³ó¿.

Ostatnia konferencja potwierdzi³a, ¿e Gmina Jaworze ma najdalej

zaawansowane prace przygotowawcze i bêdzie wspó³autorem li-

stu intencyjnego do Wojewody Œl¹skiego o œrodki na dofinanso-

wanie odwiertów lub ich odtworzenie.

Skarbnik Gminy Zofia Gruszczyk z³o¿y³a w imieniu Wójta spra-

wozdanie z wykonania bud¿etu za I pó³rocze 2007 r. Stwierdzi³a,

¿e nie ma ¿adnego zagro¿enia wykonania planu, p³ynnoœæ finan-

sowa jest bardzo dobra a gmina do tej pory nie musia³a korzystaæ

z kredytu bankowego. Radny R. Lorek przewodnicz¹cy Komisji

Bud¿etu i Finansów przedstawi³ stanowisko komisji, która spra-

wozdanie przyjê³a bez uwag.

W sprawach organizacyjnych Przewodnicz¹cy Rady z³o¿y³ po-

dziêkowanie wszystkim organizatorom i uczestnikom tegorocz-

nych do¿ynek i Jaworzañskiego Wrzeœnia. Podkreœli³, ¿e wed³ug

wielu opinii obchody do¿ynek w tym roku by³y najbardziej udane

z wszystkich dotychczasowych. Radny Z. Podkówka poinformo-

wa³ o turnieju Radnych zorganizowanym w Komorni Lhotka przez

stronê Czesk¹. Na skutek braku szczegó³owej informacji, trudno

by³o odpowiednio przygotowaæ siê do tego turnieju. Niemniej 10

osób bra³o udzia³ w rozgrywanych 7. konkurencjach. Zaznaczy³,

¿e na przysz³oœæ OPGJ musi dok³adniej przygotowywaæ program.

Radna Irena Mikler omówi³a przygotowania do udzia³u w kolejnej

turze konkursu kulinarnego w Por¹bce oraz zwróci³a uwagê na

potrzebê zorganizowania œrodka transportu.

W. Wehsoly zwróci³ uwagê na dru¿ynê oldboyów, która mo¿e ode-

graæ znacz¹c¹ rolê w popularyzacji sportu, ale maj¹c opiekê Klu-

bu Czarni Jaworze wymaga wsparcia i zainteresowania w³adz

gminy.

W zapytaniach, interpelacjach i wolnych wnioskach Radny J. Ste-

kla i Radny R. Lorek poruszali sprawy uchylania siê mieszkañców

od obowi¹zku pod³¹czania siê do kanalizacji, jako zagro¿enia dla

dofinansowywania realizacji nastêpnych jej etapów. W efekcie

Radny J. Stekla z³o¿y³ wniosek, ¿eby w ramach prac Komisji Ochro-

ny Œrodowiska i Polityki Spo³ecznej przygotowaæ ekspertyzy œrod-

ków prawnych, na podstawie których Wójt ma prawo egzekwowania
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obowi¹zku pod³¹czenia siê do kanalizacji i stosowania skutecznych

sankcji. Radny R. Lorek z³o¿y³ wniosek o ponown¹ dyskusjê i mody-

fikacjê uchwa³y w sprawie Regulaminu utrzymania czystoœci i po-

rz¹dku na terenie Gminy Jaworze.

Radna E. Golonka z³o¿y³a wniosek o wykonanie i ustawienie w

Jaworzu Górnym mapy. Wnioski przyjêto jednog³oœnie.

Po tym przewodnicz¹cy A. Œliwka zakoñczy³ posiedzenie Rady

Gminy.                                                   Opracowa³: W. Bertisch

WYCIECZKA SZLAKIEM PRZYJA•NI
Wspó³praca z wêgierskim Gminami Jaszszentandras oraz Jaszbol-

doghoza nie jest zbyt d³uga, ale za to bardzo owocna. Dowodem

tego jest udzia³ Zsuzsanny Strohmayer jako staroœciny w tego-

rocznych do¿ynkach w naszej Gminie.

Radny Zygmunt Podkówka przy ogromnym udziale Wójta Gmi-

ny Zdzis³awa Byloka podj¹³ dzia³ania w kierunku zacieœnienia tej

wspó³pracy oraz pokazania przynajmniej czêœci mieszkañcom

naszej Gminy, szczególnie rolnikom oraz organizatorom i uczest-

nikom do¿ynkowego korowodu - warunków ¿ycia, naszych prze-

mi³ych przyjació³ z Wêgier. 14 wrzeœnia w godzinach nocnych

udaliœmy, siê przez S³owacjê, na wêgierskie niziny, do zaprzyjaŸ-

nionej Gminy Jaszszentandras. Po spokojnej podró¿y, w godzi-

nach przedpo³udniowych, przybyliœmy do celu. Po ciep³ym przy-

witaniu przez w³adze Gminy Jaszszentandras zostaliœmy zakwa-

terowani. Teraz przyszed³ czas na odpoczynek w basenie termal-

nym, by po tym udaæ siê na zwiedzanie wytwórni regionalnego trun-

ku - „PALINKI”. Nastêpnie odwiedziliœmy 50. ha gospodarstwo rolne

wêgiersko-bu³garskich gospodarzy, którzy nie tylko uprawiaj¹ wino-

roœl ale równie¿ produkuj¹ wina. Pokazali nam swoje gospodarstwo,

opowiadali o trudnoœciach w jego prowadzeniu ale i sukcesach. Na

zakoñczenie poczêstowali nas tradycyjn¹ lampk¹ wina, natomiast

my zrewan¿owaliœmy siê, obdarowuj¹c gospodarzy polskim bochen-

kiem chleba oraz jaworzañskim ko³aczem, o który zadba³ nasz ro-

dzimy „piekarz”  - Marian Mrowiec.
Najbardziej oczekiwan¹ by³a jednak wizyta w gospodarstwie agro-

turystycznym Z. Strohmayer - staroœciny tegorocznych, pierwszych

miêdzynarodowych do¿ynek w Jaworzu. Na powitanie gospodyni

obdarowana zosta³a wieñcem do¿ynkowym przywiezionym z Ja-

worza wraz z chlebem i ko³aczem. Gospodarze oprowadzili nas

po swoim piêknym agroturystycznym gospodarstwie oraz poczê-

stowali wspania³ym wêgierskim gulaszem. W mi³ej atmosferze

czas szybko up³ywa³, nawet nie zauwa¿yliœmy, kiedy nast¹pi³

zmierzch i trzeba by³o goœcinnych gospodarzy po¿egnaæ.

W drugim dniu udaliœmy siê do kolejnej zaprzyjaŸnionej z Jawo-

rzem Gminy -Jaszboldoghoza. W progach Urzêdu Gminy ciep³o

i serdecznie, tak jak wita siê dobrych przyjació³ przyj¹³ nas bur-

mistrz Jalosz Sycz.

Na spotkaniu przedstawi³ rys historyczny gminy, podzieli³ siê swo-

imi uwagami na temat pracy samorz¹du, przedstawi³ sukcesy

i trudnoœci tej niedu¿ej, bo licz¹cej oko³o 1900 mieszkañców Gmi-

ny. Pokazano nam równie¿ krótki film obrazuj¹cy ¿ycie kulturalne

mieszkañców. Po wymianie serdecznoœci, podzieleniu siê jawo-

rzañskim ko³aczem, udaliœmy siê na obiad do szkolnej sto³ówki.

Po obiedzie, spacerkiem oprowadzono nas po miejscowoœci,

a nastêpnie zwiedziliœmy izbê pamiêci.

Trzeci dzieñ naszego pobytu na wêgierskiej ziemi przypad³ na nie-

dzielê i by³ dniem wypoczynku, ale i zarazem dniem powrotu. Mo¿na

by³o uczestniczyæ w nabo¿eñstwie w pobliskim koœciele oraz skorzy-

staæ z gor¹cych solankowych basenów. Nieuchronnie zbli¿a³a siê

godzinie 15.00 i trzeba by³o po¿egnaæ naszych gospodarzy.

W wycieczce uczestniczyli równie¿ przedstawiciele Gminy Stru-

mieñ z burmistrzem Ann¹ Grygierek i przewodnicz¹cym Rady

Czes³awem Greniem, których celem by³o nawi¹zanie wspó³pra-

cy z gminami wêgierskimi.

Uczestnicy wycieczki „szlakiem przyjaŸni” zapoznali siê nie tylko

z warunkami ¿ycia naszych wêgierskich przyjació³, ale przede

wszystkim prze¿yli wiele mi³ych i wspania³ych chwil, za co sk³a-

daj¹ serdeczne podziêkowanie Wójtowi i Radzie Gminy.

Nawi¹zana wspó³praca miêdzy Gmin¹ Jaworze a gminami wê-

gierskimi jest dowodem, ¿e przys³owie „Polak Wêgier dwa bratan-

ki” jest nadal aktualne.                       UCZESTNICY WYCIECZKI

PAMIÊTAJ, WYMIEÑ KSI¥¯ECZKOWY
DOWÓD OSOBISTY
Apelujemy do wszystkich mieszkañców Gminy Jaworze, aby nie

zwlekali z wymian¹ swojego ksi¹¿eczkowego  dowodu osobiste-

go, 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 przyœpieszeniu jego

wystawienia, a to dlatego, i¿ dokumenty te wystawiane s¹ w War-

szawie, a nie jak to mia³o miejsce do roku 2000 w gminie. Proces

uzyskania dowodu osobistego trwa 1 miesi¹c, a ju¿ w chwili obec-

nej otrzymujemy je z opóŸnieniami. W naszej Gminie jeszcze 650

mieszkañców nie wymieni³o dowodów osobistych. Przypomina-

my, ¿e wprowadzenie jednego wniosku do systemu trwa oko³o 15

minut.                                                                      A. Zagórska
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„FLIS ODRZAÑSKI 2007”
W dniach 31.08. – 08.08.2007 roku cz³onkowie Miêdzynaro-

dowego Szkolnego Ko³a Ligi Morskiej i Rzecznej dzia³aj¹ce-

go przy Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu po raz kolejny wziêli

udzia³ w obozie szkoleniowo – wypoczynkowym „Flis Od-

rzañskim 2007”. Towarzyszyli im równie¿ ligowcy z Zespo³u

Szkolno – Przedszkolnego z Jasienicy, IV i VIII LO z Bielska

– Bia³ej, reprezentanci szkó³ z Zazrivy (S³owacja), Hnojnika

(Czechy) oraz Jaszszentandras (Wêgry).

Grupa licz¹ca 52 osoby wraz z opiekunami wziê³a udzia³

w uroczystym zakoñczeniu dwutygodniowej flisackiej wypra-

wy wzd³u¿ rzeki

Odry, prezentuj¹c

swe talenty arty-

styczne. Naj-

wiêksz¹ niew¹tpli-

wie atrakcj¹ tego-

rocznego pobytu

w Szczecinie by³a

mo¿liwoœæ zoba-

czenia na w³asne

oczy ¿aglowców,

które przyp³ynê³y

pod Wa³y Chrobre-

NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯ str. 6, 7, 8

Z ̄ YCIA GIMNAZJUM

MIÊDZYNARODOWA WSPÓ£PRACA
W ubieg³ym roku szkolnym Gimnazjum rozpoczê³o prace

nad programem Unii Europejskiej Socrates - Comenius. Na-

sza placówka pracowa³a ze szko³ami partnerskimi z Irlandii

i Holandii w projekcie pt.: EPP EURO PLANT PROJECT –

PLANTS IN OUR LIVES. W pocz¹tkowym etapie sporz¹-

dzono listê roœlin wystêpuj¹cych w regionach objêtych ba-

daniem oraz przet³umaczono ich nazwy na jêzyk angielski,

polski, holenderski, irlandzki i ³aciñski. Listê 33 wybranych

roœlin zaprezentowano w formie multimedialnej.

Dalszym etapem by³a obserwacja tych roœlin, które jako

pierwsze na danym obszarze rozpoczyna³y okres kwitnie-

nia. Celem tych dzia³añ by³o ustalenie potencjalnych ró¿nic

w okresach kwitnienia na danym obszarze.

W ramach trzeciej czêœci projektu ka¿da ze szkó³ partner-

skich wybra³a temat przewodni. Nasze Gimnazjum zajê³o

siê opracowaniem mitów i legend o tematyce dzikich roœlin

w tle, które uczniowie przet³umaczyli na jêzyk angielski

i zebrali w formie broszury. Wszystkie trzy etapy zosta³y

pomyœlnie zakoñczone.

W jêzyku angielskim opracowano równie¿ materia³y do lek-

cji otwartych o historii Jaworza i Muzeum Fauny i Flory Mor-

skiej. Odby³y siê dwie wizyty partnerskie. Pierwsza w miej-

scowoœci Lisdoonvarna w Irlandii, a druga w Jaworzu gdzie

wspólnie pracowaliœmy nad projektem i uczestniczyliœmy

w zajêciach szkolnych. Komunikacja odbywa³a siê w jêzy-

ku angielskim i niemieckim. Uczniowie zaanga¿owani w pro-

jekt utrzymuj¹ ci¹g³y kontakt z m³odzie¿¹ ze szkó³ partnerskich.

Regularna komunikacja by³a mo¿liwa dziêki sta³ej wymianie in-

formacji przez internet oraz przy u¿yciu platformy e-Twinning.

Na bie¿¹cy rok szkolny przewidziana jest  kontynuacja roz-

poczêtego projektu. Tym razem szko³y partnerskie bêd¹ go-

œciæ nasz¹ m³odzie¿ podczas zaplanowanych warsztatów,

których tematem bêd¹ roœliny inwazyjne. W tym celu zor-

ganizowano w Gimnazjum zajêcia Klubu Socrates, gdzie

m³odzie¿ bierze czynny udzia³ w pracach nad projektem.

Dziêki takim dzia³aniom uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ posze-

rzania swoich horyzontów oraz umiejêtnoœci z zakresu biolo-

gii i jêzyków obcych. Poprzez miêdzynarodowa wspó³pracê

m³odzie¿ naszego Gimnazjum jest bardziej otwarta na inne

kultury i ma mo¿liwoœæ doskonalenia swoich umiejêtnoœci jê-

zykowych.                                            Anna Wiœniewska

go w ramach Operacji ̄ agiel. Drugim etapem obozu by³ trzy-

dniowy pobyt w Wolinie, gdzie ligowcy mieli okazjê dosko-

naliæ swe umiejêtnoœci kajakarskie, umilaj¹c jednoczeœnie

swój pobyt nad Zalewem rozgrywkami sportowymi oraz ogni-

skiem integracyjnym. Zosta³a zorganizowana równie¿ jedno-

dniowa wycieczka do Miêdzyzdrojów, w trakcie której wszy-

scy chêtnie za¿ywali k¹pieli w Ba³tyku i wygrzewali siê na

gor¹cym piasku. W trakcie obozu du¿¹ rolê odegra³ pracow-

nik naukowy Akademii Pedagogicznej z Krakowa dr Marek

Guzik, który zadba³, aby wszyscy jego uczestnicy posze-

rzyli sw¹ wiedzê

z zakresu sozologii

oraz herpetologii. Za

to serdecznie dziê-

kujemy. Dziêkuje-

my równie¿ Gminie

Jaworze za spore

wsparcie finansowe.

      Iwona Kominek

 Organizator obozu

 Opiekun MSKLMiR
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JAWORZAÑSCY GIMNAZJALIŒCI NA
POK£ADZIE OKRÊTU MARYNARKI
WOJENNEJ „ISKRA”
W dniach 10 -15 wrzeœnia br. piêciu cz³onków  MSKLMiR zna-

laz³o siê na pok³adzie ORP „ISKRA” w nagrodê za zajêcie

I miejsca w ogólnopolskim konkursie „M³odzie¿ na Morzu”

w kategorii na najlepiej pracuj¹ce Szkolne Ko³o Ligi Morskiej

i Rzecznej. Najlepsi z najlepszych, a wiêc: Marta Tomala,
Agnieszka Pierœciecka, Jolanta Wêglarz, Gabriela Lap-
czyk oraz Nikodem Borecki pop³ynêli w piêciodniowy rejs

szkoleniowy na trasie Gdynia – Ko³obrzeg – Szczecin. W trak-

cie tej „wyprawy ¿ycia” ka¿dy z nich otrzyma³ zakres obowi¹z-

ków, do którego nale¿a³y min.; wachty na oku i œródokrêciu,

wachta za sterem oraz w pêtrze i kuchni. Wywi¹zali siê z nich znakomicie. W Szczecinie czeka³ na nich puchar, dyplomy oraz

nagrody ksi¹¿kowe, które zosta³y wrêczone przez wiceprezesa LMiR dr El¿bietê Marsza³ek oraz kmdr ppor Jacka Mi³owskiego,

dowódcê „Iskry”. Po uroczystym zakoñczeniu rejsu, wrêczeniu nagród oraz smacznym obiedzie w najstarszej szczeciñskiej  restau-

racji „Continental”, uczestnicy rejsu obejrzeli wystawê prac plastycznych „¯aglowce Œwiata”, a nastêpnie zwiedzili miasto oraz budy-

nek Polskiej ̄ eglugi Morskiej. Po¿egnawszy siê z ³ezk¹ w oku z marynarzami wróciliœmy do naszego piêknego Jaworza z workiem

pe³nym wra¿eñ i morskich prze¿yc.                                                                                                     Iwona Kominek Opiekun

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ

„MORZA SZUM, PTAKÓW ŒPIEW...”
Zorganizowanie letniego wypoczynku dla najbardziej potrze-

buj¹cych dzieci jest wa¿nym zadaniem placówek oœwiato-

wych. W Szkole Podstawowej nr 1 z takiej formy pomocy

mog³o skorzystaæ dziesiêcioro uczniów klas I–VI: Ania, Na-
talka, Ada, Aneta, Piotrek, Rafa³, Tomek, Patryk i dwóch

Jakubów. Dziêki staraniom Komitetu Rodziców wyjechali

oni w pierwszej po³owie lipca na kolonie do Jaros³awca. Dwu-

tygodniowy pobyt nad morzem dostarczy³ naszym uczniom

niezapomnianych wra¿eñ, o których ciep³o pisali: „najbar-

dziej podoba³a mi siê czysta pla¿a i maleñkie muszelki”,

„lubi³em skakaæ przez wysokie fale!”, „budowaliœmy ogrom-

ne zamki z piasku!”, „rejs statkiem by³ super!!!”.

„ŒMIECIU PRECZ, BRUDZIE PRECZ...”
15 wrzeœnia z okazji akcji Sprz¹tanie Œwiata odby³ siê w SP

nr1 okolicznoœciowy apel. Przygotowa³a go pani Bo¿ena Ryœ

z klas¹ II b. Organizatorka poinformowa³a zebranych, ¿e w

czternastej kampanii Sprz¹tania Œwiata bierze ju¿ udzia³

ponad milion ochotników. W Polsce koordynatorem dzia³añ

jest Fundacja Nasza Ziemia, a pierwszym etapem akcji by³o

sierpniowe Sprz¹tanie Ba³tyku. O tym, jak wa¿na jest ochro-

na przyrody mówili te¿ m³odzi aktorzy z Niewielkiego, ale

Œlicznego Teatrzyku Ekologicznego, przebrani za leœne zwie-

rz¹tka i roœlinki. Na zakoñczenie apelu og³oszone zosta³y

wyniki konkursu fotograficzno – przyrodniczego „Skarby przy-

rody”, którego organizatorami byli pani Miros³awa Hawe-
³ek i pan Rafa³ Nikiel z Ko³a £owieckiego. W gronie laure-

atów znaleŸli siê: Magda Gañczarczyk z kl.Va i Filip No-
wak z kl.Vc – zdobywcy pierwszego miejsca, Miko³aj Ski-
ba z kl.Vb- II miejsce oraz Jakub Weiss z kl.Vb i Patrycja
Wielgus z kl.Vc- III miejsce.

                                                 polonista Tomasz Zdunek

W dniu 10 listopada o godzinie 10.00  na terenie Szko³y
Podstawowej nr 1 w Jaworzu rozpocznie siê  uroczysta
akademia zwi¹zana z obchodami 70-lecia jej istnienia.

W imieniu  Dyrekcji  Szko³y
ZAPRASZAMY

wszystkich absolwentów  do udzia³u w akademii.

Bêdzie to te¿ okazja do spotkania  siê z dawnymi kole-
gami oraz  nauczycielami, którzy niegdyœ  tu pracowa-
li, a tak¿e zwiedzenia  Izby Regionalnej , pracowni
multimedialnej.  Na miejscu bêdzie mo¿na zapoznaæ
siê z histori¹ szko³y i jej dniem dzisiejszym.
                                                                                   pf



2007 ROKPA•DZIERNIK ECHO JAWORZA str. 8

Z ¯YCIA PRZEDSZKOLI

PRZEDSZKOLE nr 1
Przygotowanie do osi¹gniêcia  sukcesów  w  ¿yciu  nale¿y

podj¹æ  ju¿  u  ma³ych  dzieci. Wspó³czesna edukacja przed-

szkolna stawia nauczycieli przed pewnymi  wyzwaniami,

które aktywizuj¹ nas do szukania nowych i ciekawych form

pracy z  dzieæmi, patrzenia na dziecko jako osobê rozwija-

j¹c¹ siê pod wp³ywem w³asnych  prze¿yæ, doœwiadczeñ

i w³asnej aktywnoœci.

 Do Publicznego Przedszkola Samorz¹dowego Nr 1 w Jawo-

rzu w roku szkolnym 2007/2008 uczêszcza 92 dzieci, w 4

oddzia³ach /2 oddzia³y dzieci 6 – letnich; 1 oddzia³ dzieci 3

i 4 – letnich i 1 oddzia³ dzieci 5 – letnich/.

Zgodnie z opracowanym 5 letnim Programem Rozwoju Przed-

szkola  i Rocznym Planem Pracy, g³ówne zadanie na rok

szkolny 2007/2008 brzmi :

,, Jestem przedszkolakiem – z pomoc¹ przedszkola i œrodowiska

poznajê siebie i innych w odniesieniu do otaczaj¹cej przyrody ”

Nasze przedszkole oferuje szereg zajêæ dodatkowych: jêzyk

angielski, rytmika, spotkania teatralne, audycje muzyczne, pro-

jekcje filmów na du¿ym ekranie, gimnastykê ogólnorozwojow¹

z elementami korektywy, zajêcia logoped¹, lekcje religii (kato-

lick¹, ewangelick¹).Dla naszego przedszkola ka¿da forma kon-

taktu z rodzin¹ i  œrodowiskiem lokalnym jest pomostem do

lepszego zrozumienia; poznania  wzajemnych oczekiwañ edu-

kacyjnych i sprzyja realizacji zamierzonych celów.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e opieka nad dzieckiem jest odpowied-

nia w placówce  przedszkolnej, o ile ta wychodzi naprzeciw

oczekiwaniom rodziców i dzieci – a w naszym przedszkolu

dziaæ siê bêdzie wiele ciekawego w nowym roku szkolnym

2007/2008.                            DYREKCJA  I GRONO PEDAGOGICZNE
Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

SAMORZ¥DOWEGO NR 1 W JAWORZU

PRZEDSZKOLE nr 2
Publiczne przedszkole Samorz¹dowe nr 2 mieszcz¹ce siê w Jawo-

rzu przy ul. Wapienickiej 74 w roku szkolnym 2007/2008 objê³o

opiek¹ i nauczaniem 76 dzieci. Na liœcie oczekuj¹cych znajduje siê

9. dzieci.Przedszkole pracuje od 6.30 – 16.30. Z zajêæ dodatko-

wych plaæówka oferuje: j. angielski, zajêcia muzyczno-rytmiczne,

gimnastykê korekcyjn¹, zajêcia logopedyczne. Oprócz sal zabaw

i zajêæ przedszkole posiada dobrze wyposa¿one zaplecze gospo-

darcze oraz salê gimnastyczn¹ wyposa¿on¹ w sprzêt do gimnasty-

ki korekcyjnej, w której zajêcia odbywaj¹ siê 2 razy

w tygodniu. Wokó³ przedszkola znajduje siê ogród zabaw, w którym

w miarê sprzyjaj¹cych warunków odbywaj¹ siê zajêcia dydaktycz-

ne, sportowe, i spotkania z okazji Dnia Matki i Ojca, tak¿e festyny

rodzinne. W ramach wspó³pracy ze œrodowiskiem lokalnym przed-

szkole bierze udzi¹³ w organizowanych przez Urz¹d Gminy uroczy-

stoœciach i imprezach.                           Lucyna Kubala i Renata Urban

Z ¯YCIA M£ODZIE¯OWEGO OŒRODKA
WYCHOWAWCZEGO

W okresie minionych wakacji czêœæ wychowanków prze-

bywa³a na przepustkach w swoich domach. Ci, który po-

zostali w MOW w Jaworzu byli ca³y czas objêci opiek¹

wychowawców. Ponadto w sierpniu grupa 12 ch³opców

przebywa³a na  zorganizowanym wyjeŸdzie w miejscowo-

œciach Antoniewo ko³o Poznania, oraz w Debrzno w woje-

wództwie zachodniopomorskim.

Nowy rok szkolny 2007/2008 w M³odzie¿owym Oœrodku

Wychowawczym rozpoczê³o 66 ch³opców, którzy bêd¹

uczêszczali do znajduj¹cej siê tutaj szko³y podstawowej

i gimnazjum. Wychowankowie MOW zostali równie¿ ob-

jêci obowi¹zkowym umundurowaniem, co spotka³o siê

z pozytywnym przyjêciem przez ch³opców.  Jak zapew-

nia Dyrektor Jaros³aw Bonczek, w chwili obecnej po-

ziom dyscypliny wœród wychowanków jest zadowalaj¹cy.

Nowy rok szkolny dla MOW to nie tylko nauka i praca

wychowawcza ale równie¿  inwestycje zwi¹zane z mo-

dernizacj¹  obiektów jak i parku.  Obecnie prowadzone s¹

ju¿ prace zwi¹zane z  wymian¹ konstrukcji dachu na bu-

dynku Pa³acu. Dach Pa³acu zostanie pokryty dachówk¹.

W drugim etapie inwestycji przewidziane s¹ prace przy

renowacji parku pa³acowego, których celem jest przywró-

cenie ca³emu zespo³owi parkowemu dawnego wygl¹du

wraz z odtworzeniem trawników. Inwestycja ta czêœciowo

jest finansowana z funduszy w³asnych MOW, a  resztê

pokrywa Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska. Pro-

wadzone s¹ tak¿e dzia³ania zmierzaj¹ce do podniesienia

standardu mieszkaniowego dla podopiecznych.  Ponadto

w planach jest wymiana okien w budynku oficyny.       pf

ŒWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
PODCZAS WAKACJI

Dzia³aj¹ca przy Urzêdzie Gminy Jaworze œwietlica socjo-

terapeutyczna w okresie wakacji nie zawiesi³a swojej dzia-

³alnoœci. W ka¿d¹ œrodê organizowane by³y dla dzieci ja-

kieœ zajêcia. G³ównie zwi¹zane one by³y z wyjazdami poza

teren naszej gminy. Jak wyliczy³ W.Saltarius - co tydzieñ

w takich zorganizowanych wycieczkach uczestniczy³o

oko³o 40 dzieci. A oferta wycieczkowa dla dzieci by³a bar-

dzo ciekawa; od  wyjazdu do Aquaparku w Tarnowskich

Górach, poprzez Wojewódzki Park Kultury i Wypoczyn-

ku w Chorzowie, po Park Miniatur w Inwa³dzie. Ponadto

dzieci kilkakrotnie wyje¿d¿a³y na otwarty basen do Stru-

mienia i kryt¹ p³ywalniê do Kêt. W sumie ka¿dorazowo

dla oko³o 40 dzieci zorganizowano 9 wyjazdów.

                                                                             pf
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ŒWIÊTO ZMAR£YCH
JAWORZAÑSKIE CMENTARZE WYZNANIOWE
Szybkimi krokami zbli¿a siê dzieñ pierwszego listopada, w

którym to znowu bêdziemy siê t³umnie zbieraæ na obu cmen-

tarzach przykoœcielnych w Jaworzu, by uczciæ pamiêæ tych,

którzy odeszli z doczesnoœci. Na ich grobach zostan¹ z³o-

¿one kwiaty i zap³on¹ œwiece lub lampki. Z tej okazji kolejny

raz o¿ywi siê pamiêæ i mi³oœæ do bliskich nam zmar³ych,

która mimo ich œmierci nie umiera, bo „...mi³oœæ nigdy nie

ustaje i jest mocna jak œmieræ...”.

W dniu tym, wspominaæ bêdziemy równie¿ tych, którzy po-

legli z dala od nas w ró¿nych bojach o godnoœæ, wolnoœæ i

pokój, których groby, zwykle bezimienne, rozsiane s¹ w roz-

licznych pañstwach Europy, od gór Uralu a¿ po Atlantyk i

Narwik, w dalekiej zimnej pó³nocy a¿ po gor¹ce piaski Afry-

ki, a tak¿e na bezkresnych równinach Rosji azjatyckiej. Wielu

z nas, z bólem bêdzie powtarzaæ za Magd¹ Magdalen¹: „Nie

ma go tu, i nie wiem, gdzie go po³o¿ono”.

Wspomnienie o naszych zmar³ych zwykle wywo³uje smutny

nastrój, który w sposób wyraŸny opisuje werset, umieszczo-

ny na p³ycie kamiennej w pierwszej czêœci cmentarza ewan-

gelickiego w Jaworzu o treœci: „Byliœmy, gdzie wy jesteœcie;

gdzie my jesteœmy, bêdziecie.”

Przy tej okazji, celowym jest nieco bli¿ej opisaæ dzieje powsta-

nia i rozwoju obu jaworzañskich cmentarzy wyznaniowych, które

od 1987 r. zaliczane s¹ do zabytków cmentarnych, prawem

chronionych i choæby z tej okazji powinny byæ otaczane szcze-

góln¹ opiek¹ przez ca³¹ spo³ecznoœæ jaworzañsk¹, czyli ich

dzieje powinny byæ wprzódy przez ni¹ poznane.

PARAFIALNY CMENTARZ KATOLICKI W JAWORZU
Dzieje powstania i rozwoju
Na podstawie znanych opisów, mo¿na stwierdziæ, ¿e w 1447

r. w ówczesnym Jaworzu istnia³ ju¿ filia³ parafii katolickiej,

który posiada³ swój drewniany koœció³ek i cmentarz przyko-

œcielny. Wynika st¹d, ¿e interesuj¹cy nas cmentarz jawo-

rzañski zosta³ za³o¿ony z pewnoœci¹ przed 1447 r., najpraw-

dopodobniej w pierwszym pó³wieczu XV wieku, a byæ mo¿e

ju¿ w XIV wieku, jak podaje ks. Ignacy Czader w jego opisie,

czyli z pewnoœci¹ jest stary i liczy co najmniej 550 lat. Ju¿

wówczas zlokalizowany by³ w samym centrum zamieszka-

³ego Jaworza i po³o¿ony w siodle pomiêdzy wzgórzem Zom-

czyska i M³yñskiej Kêpy, na wysokoœci ok. 385 m n.p.m.,

czyli za³o¿ono go w pobli¿u, a w³aœciwie to pomiêdzy naj-

wczeœniejszymi osiedlami ludzkimi Jaworza.

W pierwszym okresie, tzn. w XV wieku, otacza³ on ówczesny

koœció³ek drewniany, który sta³ w najwy¿szym punkcie dzi-

siejszego starego cmentarza, a œciœlej w miejscu, gdzie obec-

nie stoi pami¹tkowy krzy¿ kamienno-metalowy z 1884 r.
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Nastêpnie cmentarz ten, prawdopodobnie w pocz¹tkach XVI

w., zosta³ poszerzony w kierunku pó³nocno-zachodnim, tzn.

w³¹czono do niego tereny w czêœci zajmowane przez obec-

ny plac koœcielny, a tak¿e czêœæ obszaru dzisiejszego par-

ku pa³acowego, bezpoœrednio przylegaj¹cego do cmentarza

od strony pó³nocno-zachodniej. Przypuszczenia te oparte s¹

na znaleziskach koœci ludzkich, wykopanych podczas prac

ziemnych, przeprowadzonych w parku pa³acowym, prawdo-

podobnie w drugiej po³owie XVIII w. lub na pocz¹tku XIX wieku.

Na pocz¹tku drugiej po³owy XVIII wieku, w pó³nocno-zachod-

nim naro¿u obecnego starego cmentarza, wyodrêbniono jego

najstarsz¹ i zarazem najcenniejsz¹ czêœæ, znan¹ jako hra-

biowska kwatera lub ostatnio cmentarzyk hrabiowski, w któ-

rej zostali pochowani byli w³aœciciele Jaworza i cz³onkowie

ich rodzin z lat (1613-88) i (1752-1906), w sumie 20 osobi-

stoœci zwi¹zanych bezpoœrednio lub poœrednio z Jaworzem.

Pierwszego pochówku w tej kwaterze dokonano w sierpniu

1669 roku. W tym pierwszym grobie spoczywaj¹ prochy œp.

Magdaleny Rudzickiej z rodu Gureckiej, zmar³ej 17.09.1669

r. w wieku 59 lat. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e tu¿ przed bu-

dow¹ nowego koœcio³a murowanego, czyli na prze³omie XVIII

i XIX wieku, obszar samego ówczesnego cmentarza, móg³

byæ z kolei czêœciowo pomniejszony od strony pó³nocno-

zachodniej. W 1834 roku, tzn. ju¿ po ca³kowitym wybudowa-

niu ww. koœcio³a, po raz kolejny rozszerzono cmentarz ten

we wschodnim kierunku, a tym samym ostatecznie ukszta³-

towano obszar tzw. starego cmentarza katolickiego w Jawo-

rzu, a jego powierzchnia  wynosi³a ok. 0,41 ha.

Stara czêœæ cmentarza zosta³a podzielona na siedem sek-

torów w których w sumie znajduje siê ok. 850 pojedynczych

miejsc pochówku zgrupowanych w 62 rzêdach, z tego ok.

78 przeznaczonych jest do pochówku dzieci. Œrednio na jed-

no miejsce cmentarne (pojedynczy grób) przypada ok. 4,8

m2 powierzchni cmentarnej, co œwiadczy o jego dobrym wy-

korzystaniu.

Do 1880 roku by³ to jedyny cmentarz wyznaniowy w Jaworzu,

na którym z koniecznoœci grzebano wszystkich jaworzañskich

zmar³ych, bez wzglêdu na ich wyznanie i pochodzenie, od

momentu jego powstania a¿ do ww. roku. Wynika st¹d,

¿e w okresie (od ok. 1568 do 1880 roku) - razem przez 312

lat, na cmentarzu tym byli grzebani równie¿ jaworzañscy

ewangelicy. Na podstawie informacji zebranych przez auto-

ra, przy opracowywaniu dziejów pochówku ludnoœci ewan-

gelickiej w Jaworzu w latach (1550-2004) mo¿na przypusz-

czaæ, ¿e w okresie tych 312 lat, na cmentarzu tym pocho-

wano ³¹cznie ok. 5000 Jaworzan wyznania ewangelickiego.

W drugiej po³owie XIX wieku, pomiêdzy obiema parafiami ja-
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worzañskimi toczy³ siê wieloletni spór o prawo w³asnoœci do

tego cmentarza i na tym tle dochodzi³o do coraz wiêkszych

napiêæ pomiêdzy katolickimi i ewangelickimi duchownymi

ówczesnymi, szczególnie na tle prawa do dalszych pochów-

ków ewangelickich zmar³ych na tym cmentarzu, a tak¿e

wysokoœci op³at z tym zwi¹zanych. Mimo wspólnych starañ

z obu stron, spór ten zosta³ zakoñczony dopiero w 1880 roku.

Wtedy to, obok koœcio³a ewangelickiego w Jaworzu na par-

celi wyznaczonej przez ówczesnego zarz¹dcê dóbr rodu

Saint-Genois Edwarda Kwisdê za³o¿ono i otwarto nowy cmen-

tarz ewangelicki, a sporne parcele dotychczasowego cmen-

tarza jaworzañskiego, zosta³y geodezyjnie w ca³oœci przepi-

sane koœcio³owi katolickiemu w Jaworzu. W XX wieku,

a szczególnie w jego drugiej po³owie, na tym cmentarzu na-

stêpowa³o coraz to wiêksze zagêszczenie grobów, w zwi¹z-

ku z czym parafia katolicka podjê³a i prowadzi³a wieloletnie

starania o dalsze powiêkszanie swojego cmentarza w kierun-

ku po³udniowym, które zosta³y pomyœlnie zakoñczone dopie-

ro na pocz¹tku 80-tych lat tego¿ wieku, przez obecnego pro-

boszcza ks. Adama Gramatykê. Dziêki tym staraniom,

w 1984 r. za³o¿ono i otwarto now¹ czêœæ cmentarza o po-

wierzchni ok. 0,52 ha.

Równie¿ ta nowa czêœæ cmentarza, najprawdopodobniej zo-

stanie podzielona na sektory, tym razem chyba na piêæ

z ok. 1050 pojedynczymi miejscami pochówku. Od tamtego

roku katolicki cmentarz w Jaworzu zajmuje obszar o po-

wierzchni ok. 0,93 ha, na którym w sumie mo¿na pomieœciæ

ok. 1900 tzw. przeliczeniowych grobów pe³no wymiarowych.

Kszta³t i zabytki hrabiowskiej kwatery cmentarnej
Hrabiowska kwatera pochodzi z XVII wieku i jest po³o¿ony

w najstarszej czêœci cmentarza katolickiego. Kwatera ta

liczy co najmniej 337 lat i obejmuje ona obszar o po-

wierzchni 250 m2 oraz stanowi najcenniejsz¹ czêœæ tego

cmentarza o znacznej wartoœci historycznej i artystycz-

nej. St¹d w 1976 roku zosta³a ona wpisana do rejestru

zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

w Katowicach. Na wniosek obecnego administratora owych

zabytków, proboszcza ks. Adama Gramatyki oraz z ini-

cjatywy Spo³ecznej Rady w 2004 roku do kwatery tej w³¹-

czono dalsze 3 groby, w których pochowani zostali cz³on-

kowie rodzin zaprzyjaŸnionych i wspó³pracuj¹cych z ro-

dem Saint-Genois. Groby te s¹ zlokalizowane bezpoœred-

nio w tej kwaterze i praktycznie s¹ z ni¹ zintegrowane

terytorialnie i historycznie.

Wed³ug stanu z 2004 r. w hrabiowskiej kwaterze znajdowa-

³y siê 24 obiekty zabytkowe, które w ujêciu grupowym opi-

sane s¹ poni¿ej.

Piêæ miejsc grobowych, bez p³yt nagrobnych (uleg³y znisz-

czeniu), z których cztery dotycz¹ cz³onków by³ych w³aœci-

cieli Jaworza z lat (1613-88), a wywodz¹cych siê z dwóch

rodów szlacheckich, Rudzickich i Bludowskich vel B³êdow-

skich, wzajemnie ze sob¹ spokrewnionych. Pozosta³e, pi¹te

miejsce grobowe dotyczy hrabiego Ernesta  Saint-Genois

zmar³ego  i  pochowanego w nim w 1873 r.

Piêtnaœcie   zabytkowych   p³yt   nagrobnych,   by³ych   w³a-

œcicieli ca³ego Jaworza i cz³onków ich rodzin, wywodz¹cych

siê równie¿ z dwóch rodów magnackich, tak¿e wzajemnie

ze sob¹ spokrewnionych, a mianowicie baronów Laschow-

kich i hrabiów Saint-Genois.

Jeden pami¹tkowy obelisk zabytkowy z 1820 roku, posta-

wiony przez hrabiego Filipa Ludwika Saint-Genois.

Dwa grobowce i jeden grób z lat (1895-1960), w których po-

chowani s¹ cz³onkowie z rodzin zaprzyjaŸnionych z rodem

Saint-Genois.

Hrabiowska kwatera od swojego zarania stanowi³a prosto-

k¹tn¹ murawê zielon¹, niezadrzewion¹ i symbolicznie wy-

grodzon¹ od reszty cmentarza parafialnego. Zmarli chowani

byli w jej ³onie, wed³ug kolejnoœci umierania, a na wierchu

ich grobów umieszczano proste p³yty nagrobne, zwykle

z kamienia piaskowego. W ten sposób pokazywano i pod-

kreœlano równoœæ po œmierci przed Bogiem, przy czym nie

rezerwowano sobie ¿adnych miejsc honorowych.

Wyj¹tek uczyniono tylko dla pami¹tkowego obelisku zabyt-

kowego z 1820 r., który postawiono centralnie jako œwiadec-

two jednoœci pochowanych tu wszystkich zmar³ych,

a w szczególnoœci jednoœci rodów Laschowskich i Saint-Ge-

nois, o czym œwiadczy jego g³ówna inskrypcja o treœci po

przet³umaczeniu:

Ku pamiêci

Jerzego Ludwika Laschowskiego

I jego ¿ony Bogumi³y Ludmi³y Logan z Altdorfu

Stryja Jerzego Adama Laschowskiego

Ojca Arnolda wolnego barona Saint-Genois d'Anneaucourt

Matki Julii Laschowskiej

I mojego najdro¿szego pierworodnego syna, tak dobrze siê

zapowiadaj¹cego Aleksandra wolnego barona Saint-Genois.

Rzeczywiœcie inskrypcja ta jest wzruszaj¹ca i w treœci swej

jednoczy te dwa rody, mimo ich ró¿nych wyznañ i to w cza-

sach, kiedy jeszcze dobrze pamiêtano wzajemne uprzedze-

nia z czasów reformacji i kontrreformacji. Godne to, do na-

œladowania w tym wzglêdzie, tak¿e i dziœ.

Z inicjatywy i wg dokumentacji Spo³ecznej Rady z 2005 r.,

ca³a hrabiowska kwatera zosta³a kompleksowo odrestauro-

wana, a wszystkie jej p³yty nagrobne odrestaurowane i bra-

kuj¹ce odtworzono oraz wszystkie osadzono, tym razem na

coko³ach z betonu zbrojonego, celem lepszego ich zabez-

pieczenia przed dalszym szybkim niszczeniem.
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Kszta³t artystyczny pozosta³ej czêœci parafialne-
go cmentarza
Parafialny cmentarz rzymskokatolicki w Jaworzu wraz ze

swoim koœcio³em pw. Opatrznoœci Bo¿ej, od zarania swego

istnienia by³ i nadal jest, naturalnie wkomponowany w ów-

czesne jak i dzisiejsze centrum Jaworza, w którym od po-

nad 300 lat dominuje tak¿e piêkny zespó³ pa³acowo-parko-

wy i zabytkowy Park Zdrojowy im. Józefa Pi³sudzkiego. Jak ju¿

wspomniano, w obu enklawach ww. skoncentrowana jest wiêk-

szoœæ cennych dóbr kultury materialnej i przyrodniczej, w tym

wiele zabytków materialnych i pomników przyrody. Sam cmen-

tarz, bêd¹cy tak¿e zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków

Jaworza pod nr 155/76, stanowi œredniej wielkoœci nekropoliê

wiejsk¹, która w miarê spokojny i harmonijny sposób ³¹czy

w sobie artyzm sztuki materialnej z wypisanymi na pomnikach

s³owami, a tak¿e z otaczaj¹c¹ j¹ bujnie roœlinnoœci¹. W starej

czêœci cmentarza ubogaconej kilkunastoma drzewami i krze-

wami, wystêpuj¹ ró¿nokszta³tne nagrobki, poczynaj¹c od pro-

stej p³yty nagrobnej i skromnej tablicy pulpitowej, poprzez mniej

lub bardziej okaza³e obeliska i stele oraz krzy¿e ¿eliwne i ka-

mienne, a koñcz¹c na prostych kamieniach nagrobnych.

W pomnikach tych mo¿na odnaleŸæ ró¿ne style artystyczne,

w tym równie¿ secesyjny i ró¿noraki kubizm. Obok licznych

pomników zbudowanych w postaci ró¿norakich steli wystêpuj¹

rzadziej krzy¿e i obeliska g³ównie kamienne.

W nowej czêœci cmentarza a zarazem m³odej, bo czynnej

dopiero od 20 lat, w znacz¹cej wiêkszoœci wystêpuj¹ na-

grobki o wspó³czesnej formie i ró¿norakim ukszta³towaniu.

Dominuj¹ nagrobki zbudowane z p³yty nagrobnej osadzonej

na solidnym obramowaniu, niekiedy w uk³adzie dwupozio-

mowym, które najczêœciej wystêpuje w parze ze stel¹ o ró¿-

norodnym kszta³cie i przyozdobieniu. Nagrobki te coraz czê-

œciej wykonywane s¹ ze szlachetnych materia³ów, g³ównie

granitów i marmurów naturalnych o ró¿nych kolorach i faktu-

rach powierzchni. Ca³y obszar tej czêœci cmentarza, od swo-

jego zarania nie by³ zadrzewiony i nadal stanowi trawiast¹

murawê, z której coraz liczniej wyrastaj¹ kamienne rzêdy

mogi³, z mniej lub bardziej okaza³ymi nagrobkami.

W nawi¹zaniu do poprzedniego omówienia mo¿na podaæ, ¿e

oprócz hrabiowskiej kwatery zabytkowej i jej 21 cennych

pojedynczych obiektów zabytkowych, na pozosta³ym obsza-

rze parafialnego cmentarza znajduje siê 11 dalszych zabyt-

ków cmentarnych. Zosta³y one wyselekcjonowane w 2003 r.

na tym cmentarzu, przez cz³onków Spo³ecznej Rady (Ja-
dwigê Roik i Piotra Gaw³owskiego) w porozumieniu z pro-

boszczem parafii ks. Adamem Gramatyk¹ i zarz¹dem ja-

worzañskiego oddzia³u Akcji katolickiej. Obiekty te s¹ po³o-

¿one g³ównie w starej czêœci cmentarza.

Jak ju¿ wspomniano obiekty te zosta³y uznane za zabytki cmen-

tarne i wpisane do gminnej ewidencji zabytków w latach (2002-

05). Ponadto, na tym¿e obszarze ww. zespó³ dodatkowo wy-

szuka³ 6 nastêpnych grobów, mniej lub bardziej okaza³ych,

w których pochowane zosta³y osoby zas³u¿one dla tej parafii

i ca³ej spo³ecznoœci jaworzañskiej. Groby te zosta³y zaliczone

do gminnych miejsc pamiêci oraz spisane i opisane.

EWANGELICKI CMENTARZ W JAWORZU.
Dzieje powstania i rozwoju
Jak ju¿ wspomniano, w drugiej po³owie XIX wieku, wystêpo-

wa³y coraz to wiêksze trudnoœci z pochówkiem ewangelików

jaworzañskich na tutejszym cmentarzu katolickim, mimo ¿e

na tym cmentarzu byli chowani od chwili swego zaistnienia

w Jaworzu, czyli od drugiej po³owy XVI wieku. W zwi¹zku

z tym w latach 1875-1880, ówczesny wieloletni duszpasterz

ewangelickiego zboru ks. Herman Juliusz Kotschy, wraz

z dzia³aj¹cym wtedy presbiterium zboru (obecna rada para-

fialna) postanowili utworzyæ w³asny cmentarz, przy swoim

koœciele i podjêli w tej sprawie odpowiednie starania i dzia³a-

nia. Dziêki tym staraniom, Edward Kwisda, ówczesny za-

rz¹dca jaworzañskich dóbr hrabiego Maurycego Jana Saint-

Genois, wyznaczy³ odpowiedni¹ parcelê o powierzchni ok.

0,7 ha pod nowy cmentarz ewangelicki i wpisa³ j¹ do ksiêgi

wieczystej w dniu 24.08.1880 r. na rzecz parafii ewangelic-

ko-augsburskiej w Jaworzu. Wci¹gu dwóch nastêpnych mie-

siêcy na pierwszej czêœci tej parceli, o powierzchni 0,23 ha

urz¹dzono cmentarz ewangelicki, który ogrodzono, zaœ bra-

mê wjazdow¹ umieszczono od strony p³n. (dzisiejszej ul.

Spacerowej), a w jego p³d.-wsch. naro¿u postawiono marow-

niê. W listopadzie tego¿ roku, cmentarz ten otwarto pierw-

szym pochówkiem Marii Binek i postawieniem krzy¿a ka-

miennego na jego œrodku, który to otwarcie upamiêtni³.

W sumie na owym cmentarzu, podzielonym na cztery dzia-

³y, mo¿na by³o pomieœciæ ok. 520 grobów pojedynczych.

Odt¹d wszystkich ewangelików jaworzañskich chowano na

tym cmentarzu. Do 1915 r. pochowano na nim ³¹cznie 1220

osób, w tym ok. 370 dzieci do pierwszego roku ¿ycia (jak

du¿a œmiertelnoœæ niemowl¹t w owym czasie), przez co

w pe³ni go wykorzystano, ³¹cznie z jednokrotn¹ odnawialno-

œci¹ pochówków. W zwi¹zku z tym, w 1916 r., ówczesny

proboszcz parafii ks. Jan Lasota wraz z rad¹ koœcieln¹ zbo-

ru, powiêkszy³ ten cmentarz od zachodu o parcelê pgr 1198/

5 (przekazan¹ zborowi tak¿e w 1880 r.), tworz¹c na niej drug¹

czêœæ cmentarza podzielon¹ równie¿ na cztery dzia³y, w któ-

rych mo¿na by³o pomieœciæ dalszych 580 grobów pe³nowy-

miarowych. Równie¿ na œrodku styków dzia³ów, w tej drugiej

czêœci cmentarza umieszczono pami¹tkowy krzy¿ marmu-

rowy, upamiêtniaj¹cy jej otwarcie. Na krzy¿u tym znajduj¹

siê nastêpuj¹ce napisy:

Od wsch.

„Jezus Chrystus rzek³: Jam jest zmartwychwstaniem i ¿ywot”

Od zach.
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„Spuszczaj twych mi³ych w ³ono ziemi, lecz nie ³ono zapo-

mnienia”.

W latach 1880-2004 na cmentarzu tym ³¹cznie pochowano

ok. 2917 osób, z czego 1423 p³ci mêskiej i 1494 p³ci ¿eñ-

skiej – o ok. 5% wiêcej, co miêdzy innymi spowodowane

by³o dwoma œwiatowymi wojnami, w trakcie których Jawo-

rzanie ginêli na ich polach bitewnych, a ich prochy spoczy-

waj¹ w obcej ziemi. W sumie w latach tych obie czêœci cmen-

tarza zosta³y prawie w ca³oœci zape³nione. W zwi¹zku z tym

w 2002 r. obecny proboszcz parafii ks. W³adys³aw Wantu-
lok z istniej¹c¹ rad¹ parafialn¹, przyst¹pi³ do dalszego po-

wiêkszania cmentarza na czêœci parceli zakupionej przez

ks. Jana Lasotê w 1925 r. od hr. Larischa – Mönnicha,

a przylegaj¹cej do cmentarza od strony po³udniowej.

Z parceli tej wydzielono 0,11 ha ziemi i zintegrowano j¹

z dotychczasowym cmentarzem, tworz¹c z niej trzeci¹ jego

czêœæ, która zosta³a podzielona na dwa dzia³y, w których

mo¿na bêdzie pomieœciæ ok. 250 nastêpnych grobów pe³no-

wymiarowych. Podobnie, jak w poprzednich dwóch czêœciach

cmentarza, na œrodku tej czêœci postawiono równie¿ pami¹t-

kowy krzy¿, zaprojektowany przez Jacka Rybarkiewicza,

a wykonany przez firmê kamieniarsk¹ „WRZOS” z Cieszy-

na.

19 sierpnia tego¿ roku ks. bp. Pawe³ Anweiler wraz z pro-

boszczami parafii ks. R. Janikiem, ks. W³. Wantulokiem
i ks. A. Krzykowskim, poœwiêcili t¹ czêœæ cmentarza wraz

z nowym jego krzy¿em.

Kszta³t, artyzm i zabytki
Cmentarz ten, u zarania swego powstania by³ zielon¹ mu-

raw¹, ogrodzon¹ i s³abo zadrzewion¹, gdzie w jej ³onie umiej-

scowione by³y groby, o indywidualnym rozwi¹zaniu, zwykle

skromne, czêsto wyró¿nione obmurowaniem i nagrobkiem

kamiennym lub lastrykowym. Aktualnie jest to typowy cmen-

tarz wiejski, podobny do innych cmentarzy ewangelickich

na Œl¹sku Cieszyñskim, ze swoimi œcie¿kami spacerowymi

i grobami, czêœciowo ocienionymi tujami, a na obrze¿ach

tak¿e jesionami i lipami, gdzie pochowani, po trudach swego

¿ycia, spoczywaj¹, wolni od wszelkich trosk i cierpieñ. Nie

stanowi on zwartego siedliska kamiennego pomników, ani

te¿ ³¹ki zaroœniêtej chwastami, czy te¿ okaza³ego ogrodu

spacerowego, lecz jest œredniej wielkoœci cmentarzem wiej-

skim, urz¹dzonym raczej skromnie i powœci¹gliwie, gdzie

formy artystyczne pomników, zwykle wspó³graj¹ z otacza-

j¹c¹ ich roœlinnoœci¹ i napisanymi na nich wersetami. Same

groby najczêœciej ob³o¿one s¹ belkami kamiennymi lub la-

strykowymi, a nagrobki ich przyjmuj¹ najczêœciej postaæ

samotnej p³yty nagrobnej lub w po³¹czeniu z obeliskiem, stel¹

lub krzy¿em. Rzadziej groby posiadaj¹ proste obramowanie

obsadzone wewn¹trz kwiatami lub inn¹ roœlinnoœci¹.

Na obszarze ewangelickiego cmentarza znajduj¹ siê tak¿e

obiekty zabytkowe – w sumie 8 zabytków cmentarnych wpi-

sanych do gminnej ewidencji zabytków Jaworza. Obiekty te

po³o¿one s¹ g³ównie w pierwszej czêœci cmentarza. Ponad-

to na tym¿e obszarze znajduje siê dalszych 6 grobów,

w których pochowane zosta³y osoby zas³u¿one dla tej parafii

i ca³ej spo³ecznoœci jaworzañskiej. Groby te zosta³y równie¿

zaliczone do gminnych miejsc pamiêci i wpisanych do ww.

ewidencji.

Reasumuj¹c powy¿sze mo¿na podaæ, ¿e ewangelicki cmen-

tarz w Jaworzu od 1880 r. jest drugim jego cmentarzem wy-

znaniowym i liczy obecnie 127 lat. Mimo to stanowi tak¿e

cenny zabytek w gminie Jaworze, który równie¿ wpisany jest

do wojewódzkiego rejestru zabytków przez WKZ w Katowi-

cach. Obecnie cmentarz ten sk³ada siê z trzech dzia³ów

o ³¹cznej powierzchni 0,68 ha, jest podzielony na 10 dzia³ów,

w których w sumie znajduje siê ok. 1350 pojedynczych miejsc

pochówku. Cmentarz ten, wspólnie z historycznym zespo³em

budowlano-krajobrazowym parafii ewangelicko-augsburskiej,

tworzy tak¿e wspóln¹ i jednorodn¹ enklawê historyczno-arty-

styczn¹, która równie¿ w sposób naturalny wpisuje siê w hi-

storyczny dziewiêtnastowieczny uk³ad urbanistyczny, tzw.

Centrum Jaworza, a do tego jest piêknie po³o¿ona – pomiê-

dzy wzgórzami M³yñskiej Kêpy a Goruszk¹.

Sam cmentarz stanowi tak¿e piêkn¹ przestrzeñ urbani-

styczn¹, dobrze uporz¹dkowan¹ i wygrodzon¹, gdzie wœród

zielonego murawia podzielonego chodnikami znajduj¹ siê

zindywidualizowane mogi³y, zbudowane w ró¿nym stylu i roz-

wi¹zaniu, tak¿e mniej lub bardziej bogato urz¹dzonych,

w których spoczywa co najmniej 5 pokoleñ jaworzan.

Zakoñczenie
W zakoñczeniu do powy¿szego omówienia, wypada
dodaæ, ¿e oba jaworzañskie cmentarze s¹ piêkne, przy-
tulne i swojskie, a do tego same i wiele ich cennych
obiektów stanowi¹ zabytki prawem chronione. St¹d na-
le¿y je wraz ze znajduj¹cymi siê na nich zabytkowymi
obiektami nadal otaczaæ opiek¹, w tym tak¿e spo³eczn¹,
a w szczególnoœci skutecznie zapobiegaæ ich niszcze-
niu i nadal na bie¿¹co prowadziæ niezbêdne renowa-
cje, o co zarz¹d Spo³ecznej Rady uprzejmie prosi W³a-
œcicieli omawianych obiektów i ca³¹ Spo³ecznoœæ Ja-
worzañsk¹. Miêdzy innymi, prosimy o liczne i chêtne
datki, w czasie tegorocznych kwest cmentarnych, za co
wszystkim ofiarodawc¹ z góry serdecznie dziêkujemy.
Jednoczeœnie zapewniamy, ¿e jak dotychczas, wszyst-
kie zebrane datki pieniê¿ne zu¿ytkujemy na renowa-
cjê i konserwacjê dalszych cennych zabytków z obu
cmentarzy wyznaniowych.
                                 W imieniu Zarz¹du Spo³ecznej Rady

                               Zestawi³ sekretarz Jan Knie¿yk
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KS  KLAUDIUSZ DZIKI NOWYM WIKARYM W PARAFII OPATRZNOŒCI BO¯EJ
Parafia pw Opatrznoœci Bo¿ej w Jaworzu  pod koniec sierpnia br  decyzj¹ ks bpa Tadeusza Rakoczego

otrzyma³a nowego wikarego. Jest nim ks Klaudiusz  Dziki, który pochodzi z Bielska-Bia³ej, œwiêcenia

kap³añskie przyj¹³ w 2003 roku, przez ostatnie lata by³ wikarym w Parafii œw Marcina w Radziechowach.

W tym miejscu pragniemy równie¿ sprostowaæ b³êdn¹ informacjê z wrzeœniowego „EJ” dotycz¹c¹

nazwiska ksiêdza reprezentuj¹cego parafiê rzymskokatolick¹ podczas dziêkczynnego nabo¿eñstwa

ekumenicznego. Podczas tego nabo¿eñstwa   parafiê tê reprezentowa³ ju¿ ks Klaudiusz Dziki. Korzysta-

j¹c z okazji pragniemy  do³¹czyæ siê do ¿yczeñ wielu £ask Bo¿ych w pos³udze duszpasterskiej wœród

wiernych koœcio³a katolickiego w naszej gminie. A za pomy³kê serdecznie przepraszamy.              red.

PIELGRZYMKA NA KRESY – UKRAINA
W dniach 12-16 wrzeœnia br. odby³a siê pielgrzymka z parafii

Opatrznoœci Bo¿ej na Ukrainê, na Kresy. Tamtych miejsc nie

nawiedzaliœmy dot¹d pielgrzymkowo.

Du¿e wra¿enie zrobi³a na nas ̄ ó³kiew. To per³a renesansu eu-

ropejskiego, drugie pod wzglêdem liczby zabytków miasto

w obwodzie lwowskim, powsta³e w koñcu XVI w. na terytorium

osady Winniki, jako ufortyfikowana rezydencja. Le¿y na Roz-

toczu nad rzek¹ Œwini¹. Za³o¿ycie-

lem miasta by³ jeden z najwiêk-

szych dowódców polskich, hetman

koronny Stanis³aw ̄ ó³kiewski. Sto-

j¹ca na rynku piêkna kolegiata by³a

jedn¹ z pierwszych fundacji ¯ó³-

kiewskiego, ale fundatorowi nie by³o

dane widzieæ jej ukoñczonej, gdy¿

zgin¹³ w czasie odwrotu po nieroz-

strzygniêtej bitwie pod Cecor¹

w 1620 r. ̄ ó³kiew by³a ulubion¹ miej-

scowoœci¹ króla Jana III Sobieskie-

go. To st¹d wyruszy³y na zwyciê-

skie wyprawy nad Turkami zjedno-

czone wojska pañstw europej-

skich.(1683 r.) Potem w tym mie-

œcie mia³y miejsce wielotysiêczne,

pe³ne triumfu uroczystoœci czcz¹-

ce wielkie zwyciêstwo Europy nad

Turkami. ̄ ó³kiew to miasto-forteca,

które niegdyœ mia³o wysokie mury i

cztery bramy: Lwowsk¹, ¯ydowsk¹, Krakowsk¹ i Zwierzy-

nieck¹. Zachowa³y siê dwie ostatnie. Równie¿ brama Krakow-

ska zosta³a rozebrana, poniewa¿ nie mog³y przejechaæ przez

ni¹ czo³gi…Trudno by³o opanowaæ wzruszenie na myœl o tym,

¿e przecie¿ to tu dzia³a siê wielka historia Polski…

Lwów to jedno z najpiêkniejszych architektonicznie miast Eu-

ropy, wpisane na listê UNESCO, pe³ne zamkniêtych w kamie-

niu legend i mitów, miasto królów i rzemieœlników, rzeŸbionych

lwów i kutych bram, miasto o burzliwej i bogatej historii. Rzym-

skokatolicka Katedra, usytuowana niedaleko Rynku lwowskie-

go, jest jednym z najwspanialszych zabytków Lwowa i zajmu-

je wiêksz¹ czêœæ placu Katedralnego. W g³ównym o³tarzu ko-

œcio³a znajduje siê cudowny obraz Matki Bo¿ej £askawej. Przed

tym obrazem wielokrotnie modli³ siê król Jan Kazimierz,

a 1 kwietnia 1656 r. podczas potopu szwedzkiego z³o¿y³ we

lwowskiej katedrze przed t¹ ikon¹ swoje historyczne œluby,

og³aszaj¹c Matkê Bo¿¹ Królow¹ Korony Polskiej.

Dla ka¿dego z nas jednak to miejsce ma jeszcze znaczenie,

bo wi¹¿e siê z piêkn¹ postaci¹ b³. abpa Józefa Bilczewskiego,

który urodzi³ siê 23 kwietnia 1860r.

w Wilamowicach k/Kêt, w dawnej

diecezji krakowskiej, dzisiaj bielsko-

¿ywieckiej. Po ukoñczeniu szko³y

powszechnej w Wilamowicach i Kê-

tach, gimnazjum w Wadowicach -

uzyska³ doktorat z teologii na Uni-

wersytecie Wiedeñskim. Po dal-

szych studiach w Rzymie i Pary¿u

habilitowa³ siê w 1890 r. na Uniwer-

sytecie Jagielloñskim. W rok póŸniej

zosta³ prof. teologii dogmatycznej na

Uniwersytecie Jana Kazimierza we

Lwowie, piastuj¹c funkcjê rektora tej

uczelni. Jako profesor by³ b. ceniony

przez studentów oraz cieszy³ siê sza-

cunkiem i przyjaŸni¹ pracowników

Uniwersytetu.

Jego niepospolite zalety umys³u

i serca nie usz³y uwagi osób maj¹-

cych znaczenie w ówczesnym spo-

³eczeñstwie, które zwróci³o siê do cesarza Austrii  - Francisz-

ka Józefa, by zechcia³ przedstawiæ i zaproponowaæ Ojcu Œwiê-

temu ks. pra³ata Józefa Bilczewskiego na wakuj¹c¹ stolicê

arcybiskupi¹ we Lwowie. W ten sposób 17 grudnia 1900 roku

zosta³ on mianowany arcybiskupem lwowskim obrz¹dku ³aciñ-

skiego. Jego 23-letnie pasterzowanie lwowskiej Archidiecezji

przypad³o na ciê¿kie czasy I wojny œwiatowej. Zmar³ 20 marca

1923 roku, odchodz¹c z tego œwiata w opinii œwiêtoœci. Zgod-

nie z jego wol¹ zosta³ pochowany we Lwowie na cmentarzu

janowskim, na którym grzebano biednych. Chcia³ pozostaæ

z ubogimi, dla których by³ ojcem i opiekunem. Abpa J. Bil-

Twierdza Chocim
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czewskiego charakteryzowa³a

ogromna dobroæ serca, wyrozu-

mia³oœæ, pokora, pobo¿noœæ, pra-

cowitoœæ, gorliwoœæ duszpaster-

ska. Jego s³owa cechowa³ Bo¿y

polot, namaszczenie przesi¹kniê-

te ¿arem wiary i mi³oœci ku Bogu

i cz³owiekowi. Nic wiêc dziwnego,

¿e taka postawa oraz osobiste

œwiête ¿ycie Arcypasterza, wype³-

nione modlitw¹ i prac¹, zjedna³y

mu wielki szacunek ludzi, bez

wzglêdu na narodowoœæ czy wy-

znanie. Szczególnie zaœ lgnê³a do

niego m³odzie¿, niezale¿nie od wy-

znawanej religii. 26 czerwca 2001r.

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II we Lwo-

wie wyniós³ do godnoœci o³tarzy

i og³osi³ Abpa Józefa Bilczewskie-

go – b³ogos³awionym. W pamiêci

zosta³o nam: stare miasto Lwowa

z piêkn¹ katedr¹ ormiañsk¹, Kamienic¹ Królewsk¹ i Czarn¹,

koœcio³em Dominikanów, Wa³y Hetmañskie z Teatrem Wielkim i

pomnikiem Mickiewicza, cmentarz £yczakowski wraz z Cmenta-

rzem Obroñców Lwowa. W dalszej drodze, po zwiedzeniu koœcio³a

w Buczaczu – dotarliœmy do Jaz³owca, miejscowoœci w jednym

z najpiêkniejszych zak¹tków Podola, znanego historycznie z zam-

ku Poniatowskich. Obecnie czêœæ pa³acu zajmuje klasztor Sióstr

Niepokalanek za³o¿ony przez b³. Marcelinê Darowsk¹, a czêœæ –

sanatorium.

 Z Jaz³owcem kojarzy siê s³ynny niegdyœ 14 Pu³k U³anów Jaz³owiec-

kich. Ten utworzony jeszcze w czasie I wojny œwiatowej oddzia³ ka-

walerzystów, Polaków z armii carskiej, by³ przez wiele lat kojarzony

z najlepszymi cechami ¿o³nierskimi: honorem, wiar¹ i odwag¹.

A w dalszym wêdrowaniu – spojrzenie na rzeki: Dniestr i Zbrucz –

i Okopy Œwiêtej Trójcy, wybudowane przez Jana III Sobieskiego, które

w XVII i XVIII w mia³y chroniæ Polaków przed agresj¹ ze strony Turcji.

Niezwyk³e wra¿enie zrobi³a na nas twierdza w Chocimiu z XV w.,

która sta³a siê przedmiotem zaciek³ych bitew pomiêdzy wojskami

Rzeczypospolitej a armi¹ tureck¹. (w 1621 i 1673 r.) W 1812 r.

Chocim zosta³ przy³¹czony do Rosji, a obecnie nale¿y do Ukrainy.

I wreszcie – Kamieniec Podolski, który wita³ nas piêkn¹, s³oneczn¹

pogod¹, wspania³¹ twierdz¹ i urokliwym rynkiem. Tu „dzia³a siê” histo-

ria! Z uwagi na obronne po³o¿enie w zakolu rzeki Smotrycz i rozbudo-

wan¹ sieæ fortyfikacji – miejsce to uwa¿ane by³o za najpotê¿niejsz¹

warowniê Rzeczypospolitej; by³o polem wielu bitew i oblê¿eñ.

Nasza dalsza droga prowadzi³a przez kolejne miejsca historii tj.

Trembowlê, Zbara¿ – do Krzemieñca. Ten malowniczy region zwa-

no dawniej Szwajcari¹ Wo³yñsk¹. Miasto to funkcjonuje w pamiêci

wszystkich pokoleñ Polaków dziêki Juliuszowi S³owackiemu i na-

le¿y do najczêœciej odwiedzanych

przez turystów miast Wo³ynia. By³ tu

silny oœrodek oœwiaty. W czasie zwie-

dzania dworku S³owackiego i s³ynne-

go Liceum Krzemienieckiego – przy-

gl¹da³y nam siê ruiny zamku na Gó-

rze Bony.

¯egnaliœmy ukraiñsk¹ ziemiê nawie-

dzeniem prawos³awnego sanktu-

arium Maryjnego w Poczajowie, jed-

nego z najwiêkszych oœrodków kul-

tu Maryjnego na Ukrainie, wspólne-

go dla prawos³awnych, grekokatoli-

ków i rzymskich katolików. Wiele bu-

dowli ³awry ufundowa³ starosta ka-

niowski Miko³aj Potocki, który po

swoim nawróceniu zosta³ mnichem

i pochowany jest przed wejœciem do

cerkwi. Ta ³awra w hierarchii œwi¹tyñ

Ukrainy zajmuje drugie miejsce za

£awr¹ Peczorsk¹ w Kijowie. Jest to

silny oœrodek prawos³awia uznaj¹cego patriarchat moskiewski.

                                                                    Krystyna Gutan

POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELIC-
KIE ODDZIA£ W JAWORZU
WYCIECZKA NA DOLNY ŒL¥SK
W dniach 7 –9 wrzeœnia br. Oddzia³ zorganizowa³ wycieczkê, w

której  wziê³o udzia³ 45 osób z Jaworza, Jasienicy i Œwiêtoszów-

ki. W programie przewidziano obejrzenie we Wroc³awiu „Pano-

ramy Rac³awickiej” oraz spacer z przewodnikiem po Rynku Sta-

rego Miasta gdzie odrestaurowane kamienice, koœcio³y i przyle-

gaj¹ce uliczki urzeka³y swoim urokiem. W pierwszym dniu zwie-

dzono równie¿ Zamek w Ksi¹¿u i Koœció³ Pokoju w Œwidnicy

wpisany na œwiatow¹ listê dziedzictwa kultury UNESCO.

W drugim dniu trasa prowadzi³a do Opactwa Cystersów w Krze-

szowie, gdzie podziwiano barokow¹ katedrê pw. NMP i Ko-

œció³ Józefa oraz Dom Opata.

W Karpaczu prze¿ywano mi³e chwile w surowym, norweskim,

drewnianym Koœció³ku Vang i na parafii gdzie zaprosi³ uczest-

ników miejscowy proboszcz.

Dalej trasa prowadzi³a do Skalnego Miasta po czeskiej stronie

Sudetów. Skalne ostañce o kszta³tach ludzi, zwierz¹t i ró¿-

nych przedmiotów rozsiane na powierzchni oko³o 2000 ha zro-

bi³y na wszystkich ogromne wra¿enie.

W trzecim dniu na trasie powrotnej do Jaworza zwiedzono for-

tyfikacje obronne Paczkowa, zabytkowy zamek, koœció³ i ra-

tusz w Otmuchowie, a tak¿e gotycki koœció³ i wie¿ê, barokow¹

studniê i inne zabytki Nysy. Udana ta wycieczka pozostanie

na d³ugo w pamiêci uczestników. Oddzia³ zaprasza na nastêpn¹

wycieczkê w przysz³ym roku.                                           LK

Lwów: g³ówna fasada Teatru, Opery i Baletu
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Franciszek Karol Szpok  Niech cieszyñska gwara
                                                         Nigdy nie zaginie
MIÊDZY RUDZIC¥  A JAWORZEM
Gdzieœ przed miesi¹cem telefon do mnie. Przyjemny kobie-

cy g³os pyta – redaktor naczelny

 „Echa Jaworza”? – Tak, czym mogê Pani s³u¿yæ? W odpowiedzi

s³yszê mini ¿yciorys telefonuj¹cej, który przytoczê za chwilê, oraz

chêæ spotkania, co te¿ nied³ugo po tym nast¹pi³o.

Pani Helena Miklar - rudzicka poetka i dzia³aczka spo-

³eczna przywioz³a ze sob¹ niezwykle interesuj¹ce „¯ywoby-

ci  poetki wiejskiej” oraz ucieszny wiersz pt. „Moji piyrsze

spotkani z Jaworzym”, a jeszcze z cza-

sów przedwojennych z – doktorem Bo-
reniokiem – znanym dobrze w Jawo-

rzu i szerokiej okolicy, który j¹ „ …wy-

lyczy³ z gor¹czki i z okropnego kaszlu

…”Ale przede wszystkim podarowa³a mi

, wraz z dedykacj¹, wspaniale wydany

tom wierszy pt. „Kwiaty z rudzickiej ³¹ki”

z którego emanuje wielka mi³oœæ do Zie-

mi Cieszyñskiej, jej mieszkañców oraz

ich ojcowskiej mowy, co wy³uszczy³a piêknie w „Legendzie

o cieszyñskiej gwarze”.

 „Ale nejpikniejszoœ cieszyñsko ziymeczko,

Jak kandy us³yszysz Panoczku! Paniczko!

Luto mi ko¿dego kiey tu nie miyszko.

Có¿ se ³oni ¿yczóm? Lobejrzóm se wszystko

Nasz Œl¹zek Cieszyñski je wóm szumny ca³ki

Wiydz, ze to Œl¹zoki, solidno to firma

Ci¹gnie siê ³od Ostrawice a¿ do rzyki Bia³ki

Dobrze cie ³obs³ó¿óm, cygañstwa tam nima

Soczystóm zielynióm ³oczy w lecie cieszy

A zgodny tu noród, nie tak jak kaj indzi

W zimie hojnie œniegym wszyœciuœko prziprószy

Choæ sóm ró¿nej wiary, ¿odyn siê nie wadzi

Gory nejpiykniejsze! Na caluœkim œwiecie

Œl¹zok tyn cieszyñski nie frymarczy wiaróm

A jod³y! A smreki! Ani nie pytejcie

Downo ich anio³ki pogodzi³y gwaróm.

Ludziska tu fajni, dobrzi, uœmiychniêci

Godke im wymyœlili anio³kowie œwiynci …

Ale czas powróciæ do „¯ywobyci” pani Heleny. Urodzi³a siê 19

grudnia 1926 roku w Rudzicy, z któr¹ nasze Jaworze mia³o

w przesz³oœci wiele wspólnego od strony historycznej i ko-

œcielnej, a nawet administracyjnej w ramach jasienickiej gmi-

ny. Ojciec Józef Gawlas by³ z zawodu tkaczem, a matka

Maria z domu Sojka gospodyni¹ domow¹. ̄ ycie oœmiooso-

bowej rodziny nie by³o ³atwe. Ale to najgorsze przysz³o wraz

z okupacj¹ niemieck¹. W 1940 roku „Arbeitsamt” skierowa³

ma³¹ Marysiê do ciê¿kiej harówki, jako dziewczynê do krów.

Po wojnie pracowa³a w „Lenko”, a po ró¿nych kursach handlo-

wych zatrudni³a siê w jasienickiej GS „Samopomoc Ch³opska”

jako biuralistka, a nastêpnie sklepowa. Z mê¿em Wiktorem
wychowali troje dzieci, a dziœ cieszy siê 10 wnukami i 2 pra-

wnuczkami. Jako wdowa mieszka na stale w swym domu w

Rudzicy, ale, jak mówi, „pomieszkuje” tak¿e czasowo u swej

córki El¿biety Gredki w Jaworzu przy ul. Wapienickiej.

Pani Helena opowiada³a mi ,¿e jako dziecko lubi³a zmyœlaæ

ró¿ne bajki, zapisywaæ je na kartkach

z myœl¹, ¿e kiedyœ powstan¹ z nich

ksi¹¿ki – i takowej doczeka³a siê w 2006

roku. Najpierw pisa³a „do szuflady”,

a póŸniej publikowano jej utwory w „Ja-

sienicy” i parafialnej „ Metanoi”. Pisze

najczêœciej w naszej rodzimej gwarze,

co bardzo wysoko ocenia w „Pos³owiu”

do wspomnianego tomu wierszy – Jan
Krop – znawca cieszyñskiego regionali-

zmu, wspó³autor znanego „S³ownika gwa-

rowego Œl¹ska Cieszyñskiego”.

Helena Miklar podejmuje w swych utworach rozliczne i ró¿-

norakie tematy regionalne, najczêœciej miejscowe. Ale siê-

ga równie¿ do wydarzeñ wielkich, wrêcz ogólnoœwiatowych,

jak w przypadku ogromnie nastrojowego wiersza pt. Na po-

grzebie naszego £ojca Œwiyntego”

Niby czorne chmury, wieœci nap³ynê³y

¯e £ojca ciyrpiynia nowe nawiedzi³y

Biydny £ojciec Œwiynty zaœ nóm niedomaga

Czy £ón to przetrzimie? , zalywo nas trwoga

Polska na klynczónco, wo³o abo szepcze

O Pón – Bóczku dobry!, zostow nóm Go jeszcze!

¯ebyœ Go Jezusku uzdrowiæ nóm raczy³…

Lecz „ BydŸ Wola Twoja” Jan – Pawe³ te¿ ³uczy³

                            *

I ³oto siê sta³o!, do siebie Go wziy³eœ

Pielgrzymowi swymu niebo ³otworzi³eœ …

                            *

¯ykejmy do Niego ! Niech za Polskóm prosi

Rz¹d móndry – uczciwy OjczyŸnie wyprosi.

Niestety nie czas, ani te¿ miejsce przytaczaæ teraz inne prze-

piêkne wiersze „Rudzniczanki” ,a po kapce tak¿e „ Jaworzanki”.

Ale pozwolicie Pañstwo, ¿e z okazji Bo¿ego Narodzenia powró-

cê jeszcze raz do niej. Bo teksty gwarowe warto i godzi siê

przytaczaæ jak najczêœciej .A poza tym z serca ¿yczê poetce

dalszych licznych utworów – równie¿ o tematyce jaworzañskiej.

                                                      Franciszek K. Szpok
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NASI  NIEZWYCZAJNI
Z dr in¿. arch. Jackiem Rybarkiewiczem
rozmawia Wojciech Bertisch.

Po kilku latach Pana nieobecnoœci w ¿yciu spo³ecznym
Jaworza na wniosek Towarzystwa Mi³oœników Jawo-
rza Rada Gminy podjê³a uchwa³ê o przyznaniu Panu
medalu Zas³u¿ony dla rozwoju Jaworza oraz o wytypo-
waniu do wyró¿nienia w roku 2007 Laurem Srebrnej
Cieszynianki. Z uzasadnienia przedstawionego przez
Zarz¹du TMJ /zreszt¹ identycznego w obu przypadkach/
wynika, ¿e zwi¹zek ma³¿eñski zaowocowa³ drug¹ mi-
³oœci¹, mi³oœci¹ do Jaworza. Po osiedleniu siê w Jawo-
rzu bardzo aktywnie w³¹czy³ siê pan w nurt ¿ycia spo-
³ecznego. Co spowodowa³o umi³owanie Jaworza i dzia-
³alnoœæ na jego rzecz?
Wytypowaniem mnie do wyró¿nienia Laurem Srebrnej Cieszy-

nianki jestem zaskoczony, gdy¿ kilka lat temu wniosek

o to wyró¿nienie nie uzyska³ akceptacji rady gminy. Dzisiaj nie

widzê powodów do wyró¿niania mnie w Jaworzu czymkolwiek.

Jaworzu poœwiêci³em 15 lat ¿ycia, ale w latach 1987 do 2002.

Dzia³a³em w Radzie So³eckiej, przewodniczy³em przez 2 lata

Towarzystwu Mi³oœników Ziemi Jaworzañskiej, a wraz z Ja-

nem Krzyszpieniem zainicjowa³em wspó³pracê z samorz¹-

dem w miejscowoœci Klundert w Holandii. Szczególnie dzie-

ci i m³odzie¿ odnosi³y z tej wspó³pracy korzyœci, wzbogaca-

j¹c swoj¹ osobowoœæ oraz wizjê œwiata i ludzi. Pomijaj¹c

wszystkie inne inicjatywy i ich realizacjê, nie mogê nie wspo-

mnieæ, ¿e jestem autorem i sprawc¹ samodzielnoœci Jawo-

rza. Koñcowy efekt Jaworze zawdziêcza równie¿ znacz¹ce-

mu uczestnictwu w walce o samodzielnoœæ m.in. J. Krzysz-

pieniowi i R. Greniowi, ówczesnemu pos³owi na sejm. Sa-

modzielnoœæ Jaworza nie by³a spraw¹ polityczn¹. Kiedy tu

zamieszka³em zauroczy³y mnie ekspozycje krajobrazowe,

walory klimatyczne, historia. Przygotowanie zawodowe

i wynikaj¹ca z nich wra¿liwoœæ architekta i urbanisty pozwo-

li³a mi zauwa¿yæ i doceniæ walory u¿ytkowe i krajobrazowe

Jaworza. Ich kreowanie i wykorzystywanie wymaga³o odrêb-

noœci administracyjnej i samodzielnoœci gospodarowania.

Przynale¿noœæ Jaworza, jako jednej z 14 wsi, do Gminy Ja-

sienica ogranicza³a tak¹ mo¿liwoœæ. Z wielkim trudem, ale

uda³o siê. W póŸniejszych latach uczestniczy³em jako wspó³-

autor w opracowaniu Studium Uwarunkowañ i Kierunków

Rozwoju Jaworza, a kierowa³ zespo³em projektowym mój

przyjaciel dr Krystian Stangel. Projekt otrzyma³ II nagrodê

Ministra Infrastruktury /2002 r./. Moje pojmowanie celów, prio-

rytetów i kierunków rozwoju Jaworza, niestety znajdowa³em

tylko u nielicznych osób ze spo³ecznoœci jaworzañskiej,

a w³adze samodzielnego Jaworza nie potrafi³y w sposób w³a-

œciwy skorzystaæ ze wspó³pracy ze mn¹. Tak wiêc 5 lat temu

zakoñczy³em spo³ecznikowsk¹ dzia³alnoœæ na rzecz Jawo-

rzan nie ukrywam, ¿e przez d³ugi czas odczuwaj¹c z tego

powodu pewne rozczarowanie.

Pomimo, ¿e od paru lat nie bierze Pan ju¿ udzia³u
w „poprawianiu naszej Ma³ej Ojczyzny” zapewne nie
jest panu obojêtne poprawianie Rzeczypospolitej. Co Pan
uznaje za najwa¿niejsze w minionych 18 latach od zwy-
ciêstwa „Solidarnoœci”?
Otwarcie na œwiat. Wyrwaliœmy siê z systemu parali¿uj¹ce-

go wszelkie inicjatywy twórcze, odzyskaliœmy poczucie wol-

noœci i niezale¿noœci. Ale w ostatnim okresie budzi powszech-

ny sprzeciw powrót do metod zniewalaj¹cych, poni¿aj¹cych,

opartych o intrygi, pos¹dzenia i podejrzenia. To powoduje,

¿e znów pojawiaæ siê zaczynaj¹ postawy zachowawcze, ¿e

obserwuje siê zniechêcenie i zniecierpliwienie. Bardzo czê-

sto emigracja ma pod³o¿e nie tyle zarobkowe, co polityczne.

Ryzyko kontynuacji takiego kursu mo¿e spowodowaæ, ¿e

Polska stanie siê zaœciankiem Europy.

Natomiast utrwalaj¹ce siê zjawisko niekompetencji w³adzy na

wszystkich szczeblach zarz¹dzania w konsekwencji powo-

duje nie rozumienie relacji spo³eczno – gospodarczych, co

zagra¿a zniweczeniu dotychczasowych efektów gospodar-

czych lub znacznemu spowolnieniu rozwoju gospodarczego.

A co uznaje Pan za najwa¿niejsze do zrobienia przez
w³adze po najbli¿szych wyborach?
Musz¹ byæ przywrócone relacje miêdzyludzkie oparte na dialogu,

porozumieniu i szacunku. O rozwoju spo³eczno-kulturowo-gospo-

darczym musz¹ decydowaæ ludzie kompetentni i apolityczni. Musi

nast¹piæ zmiana standardów kultury politycznej i wspó³¿ycia spo-

³ecznego. To s¹ najwa¿niejsze zmiany, które powinny nast¹piæ.

Dlaczego Pana zdaniem od polityki stroni¹ ludzie, któ-
rzy charakteryzuj¹ siê takimi wartoœciami i potencja-
³em intelektualnym, które powodowa³yby, ¿e byliby
powszechnie uznani za niekwestionowane autorytety.
Dlaczego pan nie kandyduje do sejmu lub senatu?

str. 16, 17
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Tacy ludzie znajduj¹ spe³nienie na innym polu swej dzia³al-

noœci, wolnym od u¿erania siê z awanturnikami polityczny-

mi, z ho³ot¹ uwa¿aj¹c¹ siê za nadludzi. Po za tym obserwu-

jê i odczuwam niechêæ do nieuchronnego uwik³ania siê w z³e

i dowolnie interpretowane przepisy, byle jak ustanawiane, do

uzale¿nieñ i postaw „nie chcê, ale muszê”. Ja do sejmu czy

senatu nie kandydujê, choæ mój temperament spo³ecznikow-

ski sprawia, ¿e takie zamiary nie s¹ mi obce . Ale tryb kan-

dydowania i ordynacja wyborcza zniechêca, a nawet wyklu-

cza kandydowanie osób bezpartyjnych i niezale¿nych. Nie

istotne s¹ wartoœci kandydata, a partyjne interesy. Obecnie

pose³ czy senator ponosi odpowiedzialnoœæ za lojalnoœæ

wzglêdem partii, a nie wobec spo³ecznoœci i dlatego uwa-

¿am, ¿e kandydowanie nie ma sensu.

Czy widzia³ Pan now¹ scenê i widowniê w amfiteatrze?
Nie by³o Pana w trakcie uroczystoœci do¿ynkowych, kiedy
wrêczano medale Zas³u¿ony dla rozwoju Jaworza. Kiedy
wróci Pan na scenê w roli spo³ecznika zas³u¿onego dla
rozwoju Jaworza?
Widzia³em amfiteatr po modernizacji przeje¿d¿aj¹c samo-

chodem. O przyznaniu medalu „Zas³u¿ony dla rozwoju Jawo-

rza" dowiedzia³em siê w trakcie pobytu w Chorwacji na urlo-

pie. W obecnej chwili, z pewnym ¿alem, ale uwa¿am, ¿e

moja dzia³alnoœæ na rzecz Jaworza zosta³a zakoñczona.

Dziêkuj¹c za rozmowê wyra¿am przekonanie, ¿e wie-
dza i doœwiadczenia Pana s¹ jak naturalne zasoby, któ-
re wczeœniej czy póŸniej zostan¹ wykorzystane dla
dobra Jaworza.
Dr in¿. arch. Jacek Rybarkiewicz jest docentem na Wydziale

Architektury Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach. W tym roku ob-

chodzi³ 40 –lecie pracy na tej uczelni. Wyk³ada architekturê kra-

jobrazu i architekturê obiektów teatralnych i widowiskowych.

Prowadzi równie¿ zajêcia w zakresie planowania przestrzen-

nego, urbanistyki i zagospodarowania obiektów parkowych.

W ramach podstawowej dzia³alnoœci zajmuje siê równie¿ sce-

nografi¹ i architektur¹ teatraln¹, zaliczany jest do nielicznej grupy

specjalistów w tej dziedzinie. Jest wiceprzewodnicz¹cym Pol-

skiego Centrum Miêdzynarodowej Organizacji Scenografów,

Architektów i Techników Teatru. Jest cz³onkiem Ogólnopolskiej

Kapitu³y Architektów Krajobrazu oraz organizatorem spotkañ

i konferencji naukowych. Dwa fora architektów krajobrazu zor-

ganizowa³ w Jaworzu w 2001 i 2004 roku. Jako ekspert bierze

udzia³ w pracach projektu unijnego dotycz¹cego tzw. korytarza

transportowego z Berlina przez Wroc³aw, Katowice, Kraków, Lwów

do Kijowa. Pe³ni równie¿ inne funkcje eksperckie z zakresu

architektury teatru i gospodarki przestrzennej. A wra¿liwoœæ na

cz³owieka i przyrodê wyra¿a w obrazach, wierszach czy sztu-

kach teatralnych oraz grze na skrzypcach.

CO ZROBIÆ W PRZY-
PADKU KOLIZJI?
Na ulicach zw³aszcza miast znów

przyby³o samochodów, a to niestety

oznacza tak¿e, ¿e ³atwiej o kolizje.

Co robiæ w takim przypadku?  Czy

zawsze trzeba wzywaæ policjê? Czy

mo¿na przestawiæ utrudniaj¹ce ruch samochody? A jeœli nie mo¿na

tego zrobiæ, to jak je prawid³owo zabezpieczyæ? Jak w³aœciwie ozna-

kowaæ miejsce zdarzenia?

Kiedy dojdzie do kolizji, a wiêc zdarzenia maj¹cego zwi¹zek z

ruchem drogowym, w którym uczestnicy nie odnieœli ¿adnych ob-

ra¿eñ cia³a, uczestnicy nie s¹ zobowi¹zani do wzywania Policji.

Taki obowi¹zek istnieje tylko wówczas, gdy dosz³o do wypadku z

ofiarami w ludziach lub powsta³ego w okolicznoœciach nasuwaj¹-

cych przypuszczenie, ¿e zosta³o pope³nione przestêpstwo np.

spowodowanie kolizji drogowej w stanie nietrzeŸwoœci.

Osoby bior¹ce udzia³ w kolizji mog¹ "sprawê" za³atwiæ sami, jeœli

wspólnie uznaj¹, ¿e okolicznoœci zdarzenia nie budz¹ w¹tpliwoœci.

W takim przypadku sprawca jest zobowi¹zany napisaæ oœwiadcze-

nie poszkodowanemu (warto odpowiedni blankiet woziæ w samo-

chodzie), a nastêpnie zg³osiæ siê z tym oœwiadczeniem do ubezpie-

czyciela informuj¹c o zdarzeniu.

KOMENDANT POLICJI RADZI

Nie zawsze jednak okolicznoœci zdarzenia lub ich ocena przez

uczestników jest jednoznaczna. W takim przypadku nale¿y we-

zwaæ Policjê. Funkcjonariusze posiadaj¹ niezbêdne kwalifikacje i

uprawnienia do rozstrzygniêcia tych sporów.

W przypadku kolizji obowi¹zkiem uczestników jest niezw³oczne

usuniêcie z jezdni pojazdów bior¹cych w nich udzia³. Nie wolno

jednak tego robiæ, jeœli dosz³o do wypadku z ofiarami. Czasami

usuniêcie pojazdu nie bêdzie mo¿liwe, wtedy obowi¹zkiem kie-

rowcy jest odpowiednio oznakowaæ miejsce zdarzenia. Musi on -

jeœli jest to mo¿liwe - w³¹czyæ œwiat³a awaryjne, a tak¿e ustawiæ

trójk¹t ostrzegawczy.

Jeœli do kolizji dosz³o na autostradzie lub drodze ekspresowej trój-

k¹t ustawiamy w odleg³oœci 100 metrów od unieruchomionych

pojazdów. Na innych drogach poza obszarem zabudowanym w

odleg³oœci od 30 - 50 metrów od pojazdów.

Kiedy na miejsce przybêd¹ policjanci, to oni „przejmuj¹ dowodze-

nie”. Uczestnicy kolizji maj¹ obowi¹zek bezwzglêdnie dostoso-

waæ siê do poleceñ wydawanych przez funkcjonariuszy.

Policjanci okreœl¹ winnego zdarzenia drogowego. Jeœli wskazany

nie zgadza siê z ocen¹ policjantów, ci kieruj¹ wniosek do roz-

strzygniêcia sporu do S¹du Grodzkiego dzia³aj¹cego na obsza-

rze, na którym zaistnia³a kolizja.                                            wk

cd. ze str. 16 Nasi Niezwyczajni
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 ECHA DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ
TELEWIZJA W JAWORZU
-WWW.TELEWIZJA24.EU
TV24 Europa tak brzmi oficjalna nazwa telewizji interneto-

wej dzia³aj¹cej od prawie 3 miesiêcy w Jaworzu. O wizytê w

jej siedzibie pokusi³ w³aœnie szyld-telewizja. Czy aby na pew-

no, czy nie trochê na wyrost?

Pierwsze co rzuca siê w oczy to „Europa”, ale tutaj okaza³o

siê, ¿e nazwa jest zwi¹zana z domen¹  internetow¹, na któ-

rej wspomniana telewizja ma swoje miejsce.  Siedziba TV24

Europa mieœci siê w Jaworzu przy ulicy Cieszyñskiej. Jak

powiedzia³  producent telewizyjny Dariusz Przybylski- tele-

wizja internetowa o tej nazwie powsta³a na bazie dzia³aj¹cej

od 2002 roku TV Reporter. Obecnie telewizja zatrudnia 10

osób.  TV24 Europa mimo, ¿e mieœci siê w Jaworzu, swoj¹

dzia³alnoœæ rozszerza na  teren Powiatu Bielskiego. Telewi-

zja internetowa bêdzie zamieszcza³a reporta¿e g³ównie z

wydarzeñ sportowych regionu oraz tych zwi¹zanych z mo-

toryzacj¹. Jak zapewnia D. Przybylski – w telewizji tej nie

bêdzie polityki. A to dla nas zwyk³ych obywateli mo¿e sta-

nowiæ tylko zachêtê do obejrzenia czegoœ normalnego. W

planach s¹ te¿ bezpoœrednie transmisje z zawodów sporto-

wych. W chwili obecnej TV24 Europa jest na etapie  rozwoju

i sta³ego podnoszenia swoich mo¿liwoœci technicznych tak

aby jakoœæ odbioru telewizji internetowej by³a jak najlepsza

i to niezale¿nie od tego jakie mamy w domach ³¹cza inter-

netowe. Ponadto oferta TV24 Europa to równie¿ produkcje

reklam, filmów promocyjnych, filmów instrukta¿owych na zle-

cenie firm. To równie¿ realizacja materia³ów filmowych na

zlecenie TVP czy TVN. Oferta „jaworzañskiej” telewizji to

tak¿e profesjonalny filmy dla ludnoœci np. z okazji œlubów

lub innych uroczystoœci rodzinnych. Trzeba dodaæ jedn¹

wa¿n¹ informacjê - osoby pracuj¹ce w TV24 Europa w wiêk-

szoœci wczeœniej pracowali w telewizjach publicznych, jako

reporterzy i jako monta¿yœci. Tak wiêc osoby tu pracuj¹ce to

nie amatorzy lecz doœwiadczeni profesjonaliœci. Teraz tylko

wypada czekaæ aby jak najszybciej oferta programowa TV24

Europa by³a tak bogata jak zapewnia producent D. Przybylski.

                                                                                  pf

„CZARNI JAWORZE” - WYNIKI
SENIORZY
2.09.2007    W³ókniarz B-B – Czarni Jaworze                5:1

16.09.2007   Iskra Rybarzowice – Czarni Jaworze          1:5

23.09.2007   Czarni Jaworze – Czaniec                         1:3

JUNIORZY
1.09.2007     Miêdzyrzecze – Czarni Jaworze                6:2

15.09.2007   So³a Kobiernice – Czarni Jaworze              9:0

19.09.2007   Czarni Jaworze – Groñ Bujaków               13:2

22.09.2007   Czarni Jaworze – Halny Kalna                    2:2

UKS UDANIE KOÑCZY SEZON              zdjêcie str. 19

£ucznicy UKS "Dziesi¹tka-Komes" udanie koñcz¹ sezon

³uczniczy. W dniach 20-23.09 w Czerniowcach na Ukrainie

odby³y siê zawody o "Puchar Karpat". W dru¿enie Polski

pierwsze miejsce zdoby³a Anna Hoczek wraz z kole¿anka-

mi Joann¹ P³onk¹ z "Resovii" Rzeszów i Natali¹ Leœniak
z "Zamku Suskiego". W dniach 25-26.09 na torach w Prudni-

ku rozegrano Mistrzostwa Œl¹ska M³odzików. Reprezento-

wali nas Wojciech Mieszczak, Kacper Be³towski i Krzysz-
tof Dziendziel. Dwa br¹zowe medale zdoby³ Wociech
Mieszczak, zaœ dru¿yna zajê³a czwarte miejsce.W dniu 29.09

w Kielcach na torach "Stelli" rozegrano ostatni¹, pi¹t¹ rundê

Pucharu Polski Juniorów. Pomimo odleg³ego tym razem miej-

sca jakie zaj¹³ Sebastian Kruczek w koñcowej klasyfikacji

obroni³ trzecie miejce nagrodzone okaza³ym pucharem. W

tym samym dniu nasi najm³odsi starowali w Zawadce ko³o

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
Wadowic w turnieju szkolnej ligi Robin Hooda. Zespó³ zaj¹³

drugie miejsce. Indywidualnie najlepsz¹ wœród dzieci m³od-

szych okaza³a siê po raz kolejny Mroszczyk Gabriela. St.H

MAJ¥ Z CZEGO SIÊ CIESZYÆ
29.09.2007r w Czeskim Senowie (ko³o Ostrawy) odby³y siê Miêdzy-

narodowe Mistrzostwa Republiki Czeskiej w £UCZNICTWIE TERE-

NOWYM FIELD z udzia³em trójki Polaków: Socha Lucjan, Bisok
Adam, Pomorski Tomasz. Wszyscy trzej zawodnicy to cz³onko-

wie klubu X 10 BAERNDORF JAWORZE. Pomimo i¿ by³ to pierw-

szy oficjalny start Polaków w tej dyscyplinie sportu a zawody by³y

wysokiej rangi (wpisane do kalendarza imprez Œwiatowej Federacji

£uczniczej FITA) nasi zawodnicy stanêli na wysokoœci zadania!

Wszyscy trzej zdobyli wysokie miejsca i nominacje do miêdzyna-

rodowych odznaczeñ: 2 miejsce Pomorski Tomasz i nowy rekord

polski 338 pkt (miêdzynarodowe odznaczenie fita - bia³a gwiazda) 5

miejsce Bisok Adam 298pkt (szara gwiazda fita), 6 miejsce Socha
Lucjan 286pkt  (szara gwiazda fita). Field polega na oddaniu po trzy

strza³y do 24 tarcz umieszczonych w zró¿nicowanym pagórkowa-

tym terenie, na nieznanych dla zawodników odleg³oœciach (pomiê-

dzy 5 a 60 metrów) maksymalna iloœæ punktów 360pkt. Mo¿liwoœæ

uprawiania tej dyscypliny w wielu kategoriach i przez ca³e rodziny

daje to œwietn¹ szanse na propagowanie jej równie¿ w naszym kraju

pod patronatem Polskiego Zwi¹zku £uczniczego! Nasi trzej repre-

zentanci pozdrawiaj¹ kibiców, widzów, czytelników i s³uchaczy oraz

dziêkuj¹ sponsorom, bez których sukces nie by³by mo¿liwy: Staro-

stwu Powiatu Bielskiego, Urzêdowi Gminy Jaworze, Firmie BAERN-

DORF z Jaworza! Pozdrawiamy.
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Agencja Us³ug Jêzykowych
Polok Krzysztof

43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698.

tel. (0-33) 817-25-68   e-mail: sworntran@interia.pl

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

poleca us³ugi w zakresie:
· t³umaczeñ przysiêg³ych (j. angielski) tekstów ogólnych

i specjalistycznych (w tym t³umaczeñ wszelkich doku-

mentów przed wyjazdem zarobkowym do Irlandii i Wlk.

Brytanii);

· indywidualnych lekcji jêzykowych;

· konsultacji metodyczno-jêzykowych;

· doradztwa merytorycznego podczas pisania prac na-

ukowych (licencjat, praca magisterska);

Informujemy Szanownych Czytelników, i¿ od stycznia br. Echo Jaworza dostêpne jest w wersji on-line na stronie Oœrodka

Promocji Gminy Jaworze www.opgj.pl/echojaworza oraz Urzêdu Gminy www.jaworze.pl

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.

US£UGI KSIÊGOWE

43 - 384 JAWORZE
UL. JAWOROWA 175

TEL. 605 83 22 33

Firma zatrudni
œlusarza-spawacza
oraz pracowników na tartak w Jaworzu.

             tel. 033/ 817 38 59
Jaworze ul. Bielska 436 a, NIP 548 159 88 28

P.P. GOMEX

Sebasian Kruczek z trofeami.
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OFERUJEMY:
WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH
WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH

SPRZ¥TANIE POWIERZCHNI
BIUROWYCH

FHU „MAB” Antoni Barut
43-384 Jaworze, ul. Leszczyñska 443

Poleca swoje us³ugi w zakresie:

brukarstwo
roboty drogowe
budowy i remonty przy³¹czy
kanalizacyjnych, drena¿y

oczyszczalnie œcieków
us³ugi koparkami JCB
przeciski pod drogami

tel. 0604 140 886 www.mab.republika.pl
tel./fax 033/ 817 20 55 NIP 937-122-88-25

...
...

Zatrudniê osobê
na stanowisko
asystenta/-ki w gabinecie
stomatologicznym.

Zainteresowanych

proszê o kontakt
pod numerem telefonu

608 44 23 65

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

                                UWAGA REKLAMODAWCY!
Og³oszenia reklamowe na dany miesi¹c s¹ przyjmowane do
drugiego wtorku poprzedniego miesi¹ca w sekretariacie Urze-
du Gminy Jaworze
Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych reklam.
Cena jednego segmentu og³oszeniowego o wymiarach 9,2 cm x
4 cm = 36,8 cm2 wynosi 33,00 z³ z podatkiem VAT, z uwzglêdnie-
niem, ¿e rozmiar czcionki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 12 punktów.
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