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WIELKI POST I WIELKANOC
W POLSKIEJ TRADYCJI
Ustanowiony przez Koœció³ z pocz¹tkiem V wieku Wielki Post
trwa 40 dni. Liczba „40”  ma znaczenie symboliczne i jest zwi¹-
zane w wydarzeniami biblijnymi, jak np.; 40-dniowy potop, tyle
te¿ dni Moj¿esz modli³ siê i poœci³ przed otrzymaniem tablic
z dziesiêciorgiem przykazañ na górze Synaj. Tak¿e Chrystus
przed rozpoczêciem swej publicznej dzia³alnoœci poœci³ przez
40 dni i nocy. Wielki Post, a szczególnie jego ostatni tydzieñ
upamiêtnia mêkê i œmieræ Jezusa Chrystusa. Rozpoczyna siê
on w Œrodê Popielcow¹. Ludowa kuchnia postna obejmowa³a
poza chlebem, owocami i ryb¹, tak¿e ¿ur niekraszony, ziem-
niaki z olejem i œledzia solonego. W domach magnackich
i zamo¿nych mieszczan post bywa³ swego rodzaju „festiwa-
lem” potraw rybnych nieraz bardzo wymyœlnych i kosztownych.
Czas Wielkiego Postu by³ zarazem okresem wiêkszego zaan-
ga¿owania wiernych w ¿ycie religijne, do którego zaliczyæ nale-
¿y uczestnictwo, wrêcz obowi¹zkowe, w pi¹tkowych Drogach
Krzy¿owych i niedzielnych Gorzkich ̄ alach. Kulminacj¹ Wiel-
kiego Postu by³ Wielki Tydzieñ rozpoczynaj¹cy siê w Niedzielê
Palmow¹. W polskich realiach ga³¹zki palmowe  zosta³y zast¹-
pione ga³¹zkami wierzby, leszczyny, cisu, ja³owca i dzikiego
wina. Do pocz¹tków XX wieku w wielu wsiach i miasteczkach
przestrzegano obyczaju wspólnego udawania siê w Niedzielê
Palmow¹ do koœcio³a. Pochód gromady otwiera³a ci¹gniêta na
ko³ach przez najznamienitszych gospodarzy, wyrzeŸbiona w
drzewie figura Zbawiciela na osio³ku, przed któr¹ dzieci rzuca³y
ga³¹zki wierzby. Za „Dêbowym Chrystusem” jak zwano figurê
pod¹¿a³a reszta spo³ecznoœci.
W Wielk¹ Œrodê wygaszano œwiece przed o³tarzem i gdzie-
niegdzie milk³y ju¿ koœcielne dzwony. W tym te¿ dniu, kiedy
wed³ug tradycji Judasz zobowi¹za³ siê  przed starszyzn¹
¿ydowsk¹ do wydania im Chrystusa, odbywa³a siê „rozprawa
ze zdrajc¹”. Wed³ug Z. Glogera – „gromada ch³opców zrobiw-
szy sobie Judasza ze s³omy, przybranego w szaty czarne
podarte, trzymaj¹cego kaletkê nape³nion¹ szk³em t³uczonym
dla brzêku (na pami¹tkê 30 srebników), na cmentarzu przed
koœcio³em, ch³osta³a tego Judasza kijami. Wœród wrzawy,
œmiechu i wyzwisk zebranego ludu, w³óczono Judasza miê-
dzy op³otkami, wk³adano na taczki i wieziono na podarek karcz-
marzowi czy proboszczowi, gdy zaœ ci nie chcieli, na koniec
go topiono lub palono”. W Wielki Czwartek Koœció³ obchodzi
pami¹tkê Wieczerzy Pañskiej oraz pojmania i uwiêzienia Chry-
stusa. Biskupi dokonuj¹ tego dnia poœwiêcenia olejów u¿ywa-
nych przy udzielaniu sakramentów oraz naœladuj¹c Zbawicie-
la – na znak pokory obmywaj¹ symbolicznie nogi dwunastu
starcom. Powszechnym wielkoczwartkowym zwyczajem by³o
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niegdyœ spo¿ywanie uroczystej postnej kolacji zwanej tajni¹.
Dla  niektórych najbardziej gorliwie przestrzegaj¹cych postu,
tajnia by³a ostatnim posi³kiem przed Niedziel¹ Wielkanocn¹.
Wielki Pi¹tek jest jedynym dniem w roku gdy w koœciele
katolickim nie odprawia siê mszy œwiêtych. Jest to te¿ jed-
no z najwa¿niejszych œwi¹t w koœciele ewangelickim.
Obchodz¹c pami¹tkê œmierci krzy¿owej Zbawiciela wierni
uczestnicz¹ w nabo¿eñstwach Liturgii S³owa, Adoracji Krzy¿a
Œwiêtego i Drogi Krzy¿owej. W niektórych miejscowoœciach
po dzieñ dzisiejszy kultywuje siê zwyczaj inscenizowania
z udzia³em aktorów-amatorów epizodów Drogi Krzy¿owej (Kal-
waria Zebrzydowska). Cech¹ obrzêdowoœci wielkopi¹tkowych
w Polsce jest zwyczaj urz¹dzania w koœcio³ach katolickich tzw.
Grobów Pañskich, gdzie umieszcza siê figurê zmar³ego Chry-
stusa, przenosi siê procesjonalnie monstrancjê z Hosti¹ kon-
sekrowan¹ w Wielki Czwartek. Po wieczornych nabo¿eñstwach,
gospodynie m.in. malowa³y jajka na niedzielê. Zwyczaj malo-
wania jajek, jak g³osi legenda z X wieku ma swój pocz¹tek
u œw Marii Magdaleny, która po uwiêzieniu Chrystusa postano-
wi³a podarkiem przejednaæ starszyznê ¿ydowsk¹, prosz¹c
o ³askê  dla Nauczyciela. Do zaofiarowania mia³a tylko kosz
jajek, a chc¹c aby wygl¹da³y bardziej okazale pomalowa³a owe
jajka na kolorowo.
W Wielk¹ Sobotê trwa³y ju¿ tylko ostatnie przygotowania do
Niedzieli Wielkanocnej. W dniu tym dokonywano tak¿e œwiê-
cenia pokarmów.
W Niedzielê  Wielkanocn¹ -  Dzieñ Zmartwychwstania Chry-
stusa po powrocie z Rezurekcji zasiadano do uroczystego
wielkanocnego œniadania. Centralne miejsce na stole prze-
znaczano dla baranka wielkanocnego. Wokó³ niego ustawia-
no misy w pisankami, zwoje wêdlin, tarty chrzan oraz œwi¹-
teczne ciasta. Przed rozpoczêciem œniadania dzielono siê
œwiêconym jajkiem sk³adaj¹c sobie przy tym ¿yczenia.
Poniedzia³ek Wielkanocny jest u nas znany te¿ jako tzw. lany
poniedzia³ek czyli œmigus-dyngus. Pocz¹tkowo „œmigus” po-
lega³ na smaganiu dziewczyn po ³ydkach  rózgami lub po-
krzyw¹. Wyraz „dyng” znaczy³ kiedyœ tyle co – podarek. Jed-
na z legend mówi, ¿e lany poniedzia³ek w naszym znaczeniu
pochodzi z Jerozolimy : starszyzna ¿ydowska nakazywa³a
za pomoc¹ oblewania wod¹ rozpêdzaæ grupy podekscytowa-
nych ludzi, którzy nazajutrz po Zmartwychwstaniu Chrystusa
zbierali siê na ulicach Jerozolimy aby o tym rozmawiaæ.
Opracowano  na podstawie kwartalnika „Cywilizacja” wyda-
wanego przez IEN w Lublinie oraz ksi¹¿ki „Ojców naszych
obyczajem” Teresy Mazur.                                            pf
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BY£Y ZAPOWIEDZI – dokoñczenie
W lutowym wydaniu Echa Jaworza pytaliœmy,

wójta Zdzis³awa Byloka:
Jaki by³ ten miniony rok, czego nie uda³o siê zrealizowaæ,
jak¹ ocenê wystawi³by Pan Urzêdowi Gminy?

i przewodnicz¹cego Rady Gminy Andrzeja Œliwkê:
W pierwszym numerze 2007 r. udzieli³ Pan wywiadu
do EJ. Powiedzia³ Pan: m. in. „Wspólnie z wiceprze-
wodnicz¹cymi bêdziemy tak organizowaæ prace Rady
Gminy, aby spe³nia³a oczekiwania wyborców. Chcemy
byæ otwarci na inicjatywy, ale i na nurtuj¹ce ich pro-
blemy.” Jak Pan ocenia wykonanie tych obietnic po
pierwszym roku kadencji Rady?

WÓJT ZDZIS£AW BYLOK
Myœlê, ¿e pan przesadza z monitoro-
waniem pracy Wójta i urzêdu. W ka¿-
dym numerze Echa Jaworza zamiesz-
czane s¹ informacje o tym, co i z ja-
kim efektem robimy. Ale poniewa¿ za-
strzega pan, ¿e mo¿e Czytelnicy nie
maj¹ jednak „pe³nej jasnoœci” to pro-
szê bardzo. Jaki by³ miniony rok i cze-
go siê nie uda³o zrealizowaæ?  Ka¿dy

cz³owiek ma chyba poczucie, ¿e mog³o byæ lepiej, choæ znam
takich, którzy twierdz¹, ¿e gorzej byæ nie mog³o. Jako Wójt
kieruj¹cy urzêdem gminy uwa¿am, ¿e gdyby oceniaæ poszcze-
gólne zadania, które mieliœmy zrealizowaæ to œrednia by³aby
dobra. Nie bêdê jednak wylicza³ wszystkich, bo zajê³oby to za
du¿o miejsca w Echu Jaworza, a pan zawsze przestrzega by
wypowiedzi i teksty zadawala³y Czytelnika, a nie ich autora.
S¹ jednak zadania, które wa¿¹ na przysz³oœci mieszkañców
gminy i o nich nie mo¿na nie mówiæ. Tym bardziej, ¿e ich reali-
zacja bardzo siê wyd³u¿a. S¹ to zadania dotycz¹ce komplek-
su balneorekreacyjnego. Wszystko co zale¿a³o od nas, co by³o
mo¿liwe zosta³o wykonane. Jesteœmy daleko zaawansowani
w przygotowaniu projektu realizacyjnego. Od roku czekamy na
decyzje urzêdu marsza³kowskiego o przekazaniu Gminie ist-
niej¹cych odwiertów solanki. Ta ich bezw³adnoœæ wynika³a
z ci¹gn¹cych siê wewnêtrznych zmian organizacyjnych, które
wreszcie zosta³y zakoñczone. Z nowym zarz¹dem uzgodni-
³em, ¿e niebawem na tapetê trafi sprawa przekazania nam od-
wiertów. Drugim problemem s¹ pieni¹dze na realizacjê zadañ
bie¿¹cych i œredniookresowych, w tym na kanalizacjê. Zewsz¹d
s³yszymy o miliardach Euro, które s¹ „do wziêcia”. Niestety
próby ich uzyskania  pokazuj¹, ze potrzeb wszêdzie jest tak
wiele i tak wa¿nych, ¿e wystarcza tylko na te najwa¿niejsze.
Ci, którzy o tym decyduj¹ nie s¹ wolni od polityki, partyjnej
przynale¿noœci, a ci którym odrzucono wnioski zawsze czuj¹
siê pokrzywdzeni. Nadto EURO 2012, maj¹ce priorytet w finan-

W MINIONYM ROKU

sowaniu wszelakich inwestycji na pewno nie odbêdzie siê
w Jaworzu. Bêdziemy jednak wykorzystywaæ wszystkie mo¿li-
woœci pozyskiwania pieniêdzy z innych funduszy, g³ownie li-
cz¹c na te które wspieraj¹ ekologiê i ochronê œrodowiska oraz
turystykê i rekreacjê.
Pyta pan o ocenê jak¹ wystawi³bym Urzêdowi Gminy. Wie-
my jak¹ ocenê wystawiaj¹ nam Klienci. Od pó³ roku zbiera-
my ankiety wype³niane przez jaworzan, w których ocenie
podlega: jakoœæ wykonywanej us³ugi, termin realizacji zadañ,
zaanga¿owanie pracowników urzêdu w spe³nienie wymagañ
klienta, informacja, kompetencje, kultura osobista urzêdni-
ków. W Internecie na stronie urzêdu ta ankieta jest równie¿
dostêpna z mo¿liwoœci¹ uzyskania œrednich wyników w po-
szczególnych parametrach podlegaj¹cych ocenie. W przy-
sz³ym miesi¹cu przeka¿emy do Echa Jaworza wyniki
z wszystkich ankiet. Wyniki te s¹ dla nas wskazówk¹, na co
reagowaæ ¿eby urz¹d lepiej pracowa³. Muszê jednak z sa-
tysfakcj¹ zauwa¿yæ, ¿e nasz urz¹d w ocenie mieszkañców
ma wcale niez³e oceny. Przy okazji ¿yczê wszystkim miesz-
kañcom jak najmniejszej iloœci problemów i spokojnego ¿ycia
w naszym piêknym Jaworzu.         Zdzis³aw Bylok

PRZEWODNICZ¥CY RADY GMINY
ANDRZEJ ŒLIWKA
Jak ten cza szybko leci. Wydaje siê
to tak niedawno, kiedy udzielaj¹c
wywiadu by³emu redaktorowi naczel-
nemu „Echa Jaworza” Franciszkowi
Szpokowi mówi³em, ¿e bêdê stara³
siê tak organizowaæ pracê Rady
Gminy i czyni³ takie starania, aby
rada jak najlepiej spe³nia³a oczekiwa-

nia ca³ej gminnej spo³ecznoœci.
Muszê szczerze przyznaæ, ¿e pocz¹tkowo mia³em wiele
obaw, czy podo³am obowi¹zkom przewodnicz¹cego Rady
Gminy, czy nie zawiodê tych, którzy mi zaufali w wyborach i
radnych, którzy powierzyli mi kierowanie Rad¹. Obawy szybko
minê³y. Po kilku spotkaniach, szczególnie na posiedzeniach
komisji problemowych, mia³em okazje przekonaæ siê, ¿e radni
to w du¿ej mierze doœwiadczeni samorz¹dowcy i od wielu lat
zaanga¿owani w dzia³alnoœæ na rzecz œrodowiska lokalne-
go. Na pierwszym spotkaniu z Wiceprzewodnicz¹cymi Rady
Gminy, za podstawê naszej pracy organizacyjnej przyjêli-
œmy zasadê szczerej i otwartej wspó³pracy pomiêdzy Rad¹
Gminy a Wójtem i jego s³u¿bami, oraz tworzenie dobrej at-
mosfery do dzia³ania w samej Radzie jak i w ca³ym Urzê-
dzie. Dobra wspó³praca pomiêdzy wszystkimi organami sa-
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morz¹dowymi to pewna gwarancja szybkiego rozwoju na-
szej Ma³ej Ojczyzny. Uwa¿amy, ¿e bardzo wa¿nym naszym
zadaniem i podstawowym obowi¹zkiem to d¹¿enie do tego,
aby podejmowane uchwa³y, prawo stanowione przez Rade
Gminy dobrze s³u¿y³o mieszkañcom, a w realizacji s³usz-
nych zamierzeñ i przedsiêwziêæ Wójt gminy mia³ zawsze
wsparcie tej Rady. Miniony 2007 rok obfitowa³ w wiele inicja-
tyw i przedsiêwziêæ, które mia³y i maj¹ na celu polepszyæ
jakoœæ ¿ycia w naszej gminie. Ponadto uda³o siê zrealizo-

waæ wiele zadañ z aktywnym udzia³em radnych. Jestem
œwiadomy faktu, ¿e przed nami – Rad¹ Gminy, Wójtem
i wszystkimi s³u¿bami – kolejne miesi¹ce wytê¿onej i solidnej
pracy na rzecz Jaworza, na polepszenie wizerunku naszej
gminy. W g³owach rodz¹ siê kolejne zamierzenia, nowe plany
i koncepcje, które tylko dziêki wspólnemu i odpowiedzialne-
mu dzia³aniu oraz dobrej woli – której nam nie brakuje – przy-
nios¹ wiele pozytywnego wydŸwiêku i widocznych efektów
pracy dla naszej Gminy i jej mieszkañców.   Andrzej Œliwka

SPRAWOZDANIE Z SESJI RADY GMINY
W dniu 28 lutego br. odby³a siê XIII sesja Rady Gminy. Obrady
prowadzi³ Andrzej Œliwka Przewodnicz¹cy Rady. Podjêto 8
uchwa³ bêd¹cych wczeœniej tematem obrad w³aœciwych proble-
mowo Komisji Rady. Uchwa³y, po omówieniu oraz pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisje, przed³o¿ono Radzie Gminy.
Uchwa³y dotycz¹:
a.   zmian w bud¿ecie gminy na rok 2008 w zakresie plano-
wanych dochodów i wydatków. W ramach dochodów uzy-
skanych w 2007 r., które przesz³y na rok bie¿¹cy, zwiêksza
siê plan wydatków na oœwiatê i wychowanie oraz na dofinan-
sowanie zakupu samochodu dla policji,
b.   przyjêcia Statutu Zwi¹zku Miêdzygminnego Powiatu Biel-
skiego. W Statucie okreœlono m.in.- siedzib¹ Zwi¹zku jest
miasto Bielsko-Bia³a. Uczestnikami Zwi¹zku s¹: Gminy Be-
stwina, Jasienica, Jaworze, Kozy, Wilamowice, Wilkowice.
Zadaniem Zwi¹zku jest wspólne zaspakajanie zbiorowych
potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
c.   okreœlenia warunków i trybu wspierania finansowego przez
Gminê Jaworze rozwoju sportu kwalifikowanego. Zmiana Usta-
wy spowodowa³a koniecznoœæ zmiany uchwa³y Rady Gminy.
Wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego nastê-
puje w formie dotacji celowej. Z dotacji nie mog¹ byæ finanso-
wane wyp³aty, transfery, kary i sp³aty zobowi¹zañ. Dotacja na
realizacjê okreœlonych w ustawie przedsiêwziêæ mo¿e byæ
przyznana przez Wójta Gminy na wniosek klubu sportowego,
d.   okreœlenia rodzaju œwiadczeñ przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystaj¹cych z opieki
zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
W zwi¹zku z regulacjami dotycz¹cymi Karty Nauczyciela,
dyrektor szko³y/placówki przyznaje pomoc zdrowotn¹ na pod-
stawie wniosków komisji powo³anej do rozpatrywania podañ
nauczycieli o przyznanie tej pomocy,
e.   ustalenia szczegó³owych zasad udzielania i rozmiaru
zni¿ek od realizacji tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñ-
czych, dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kie-
rownicze w szko³ach,

Str. 4, 5, 6Z PRAC RADY GMINY
f, g, h   wniesienia skargi na rozstrzygniêcie nadzorcze
Postanawia siê wnieœæ skargê do s¹du administracyjnego
na rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Œl¹skiego stwier-
dzaj¹ce niewa¿noœæ uchwa³ Rady Gminy  Jaworze w spra-
wie ustalenia zasad korzystania ze sto³ówki w Przedszko-
lach, Szkole Podstawowej i w Gimnazjum.
Wszystkie uchwa³y przyjêto jednog³oœnie.
W ramach wyst¹pieñ goœci przyby³ych na sesjê Walter
Wehsoly zg³osi³ koniecznoœæ podjêcia interwencji u inwe-
stora robót prowadzonych przy ul. Za Goruszk¹. Sk³adowa-
ne tam niew³aœciwie krêgi betonowe powoduj¹ zagro¿enia
dla przechodniów, a szczególnie dla dzieci. Wójt potwier-
dzi³, ¿e w tej sprawie by³y tak¿e interwencje mieszkañców.
Zapewni³, ¿e urz¹d zajmie siê t¹ spraw¹.
Ryszard Klima poprosi³ o sprawdzenie legalnoœci i ewentu-
aln¹ interwencjê w sprawie wycinania drzew w okolicy amfi-
teatru i na terenie MOW /przed wydaniem gazety uzyskali-
œmy informacjê, ¿e MOW posiada odpowiednie zezwolenia/
Dyrektor Gimnazjum Janina Holeksa poprosi³a Wójta o informa-
cje w sprawie planów budowy hali sportowej przy Gimnazjum.
Wójt poinformowa³, ¿e decyzji o przydzieleniu funduszy unij-
nych na z³o¿one wnioski mo¿na oczekiwaæ dopiero we wrze-
œniu br. Z dalsz¹ realizacj¹ planów budowy hali urz¹d musi
czekaæ na tê decyzjê. W ka¿dym jednak przypadku hala
bêdzie wybudowana. Je¿eli nie ze œrodków unijnych to przy
wsparciu innych dostêpnych Ÿróde³ zewnêtrznych. Ró¿nica
polega na skali dofinansowania. Przy œrodkach unijnych jest
to nawet 85% a innych do 50%. Warto wiêc poczekaæ.
W dalszej czêœci sesji Wójt zda³ sprawozdanie z pracy
w okresie miêdzysesyjnym.
Z obszernego sprawozdania redakcja wybra³a informacje
o znaczeniu dotycz¹cym ogó³u mieszkañców. I tak:
 – na konwencie wójtów i burmistrzów przedstawiono dane,
z których wynika, ¿e w powiecie bielskim najwiêcej pozwo-
leñ na budowê wydano na obiekty zlokalizowane w Jaworzu,
odnotowuj¹c wzrost o przesz³o 40%. Równoczeœnie wielu
w³aœcicieli ziemi w Jaworzu sk³ada wnioski o przekwalifiko-
wanie terenu na dzia³ki budowlane. Nieuchronna bêdzie zmian
Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, a tak¿e
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rozwi¹zywanie rosn¹cych problemów drogowych, zaopatrze-
nia w media, etc.;
- na spotkaniu z komendantami s³u¿b ppo¿, policji i w³adz
samorz¹dowych gmin Jasienica, Jaworze i Starostwa uzgod-
niono zakup i sposób sfinansowania 2 nowych samochodów
Skoda Super dla Komisariatu policji.
- dalsze inwestycje kanalizacyjne w Jaworzu wymagaj¹ przy-
gotowania alternatywnego Ÿród³a finansowania, poniewa¿
zapewnienie œrodków z funduszy unijnych w œwietle ogromu
potrzeb w województwie /168 gmin/ jest zagro¿one. Ju¿ zg³o-
szone potrzeby w skali województwa przekraczaj¹ 8 mld z³
przy dostêpnych 3 mld.
- w ramach zagwarantowanych pieniêdzy w kwocie 8 mld z³
na infrastrukturê turystyczn¹ bêdzie realizowana budowa
œcie¿ek turystyczno rowerowych przy ul. S³onecznej, Ciso-
wej i dodatkowo Folwarcznej w miejsce toru krosowego.
W³aœciciel terenu, na którym mia³ byæ zbudowany tor odmó-
wi³ dalszej dzier¿awy dla UG.
- Wójt potwierdza wczeœniejsze informacje, ¿e s¹ zapewnio-
ne pieni¹dze na przebudowê ul Turystycznej
Wykaz zarz¹dzeñ Wójta podpisanych w okresie miêdzyse-
syjnym przekazano Radnym.
Radny Jerzy Ryrych poinformowa³, ¿e na uroczystoœciach
z okazji rocznicy „Zaœlubin Polski z morzem” zorganizowa-
nych przez Ligê Morsk¹ i Rzeczn¹ wójt Zdzis³aw Bylok od-
znaczony zosta³ Krzy¿em PRO MARI NOSTRO Pogratulo-
wa³ Wójtowi i poinformowa³, ¿e jest to drugie po „Pierœcieniu
Hallera” odznaczenie honorowe Ligi.   W ramach punktu pro-
gramu sesji - Sprawy organizacyjne Rady Gminy i Przedsta-
wienie Planu Pracy Rady Gminy Jaworze na rok 2008 Prze-
wodnicz¹cy Rady przedstawi³ dzia³alnoœæ radnych w okre-
sie miêdzysesyjnym, informuj¹c m.in. ¿e osobiœcie uczest-
niczy³ wraz z kilkoma radnymi w zebraniu sprawozdawczo
wyborczym Stowarzyszenia Spo³eczny Komitet Obrony De-
mokracji. Podjêto tam uchwa³ê o zmianie nazwy na „Stowa-
rzyszenie Nasze Jaworze”. Prezesem zarz¹du zosta³ Zyg-
munt Podkówka, a zastêpc¹ Zdzis³aw Niemczyk. Prze-
wodnicz¹cy Rady wyrazi³ nadziejê na aktywn¹ dzia³alnoœæ
tego stowarzyszenia na rzecz spo³ecznoœci Jaworza.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Z. Putek przypomnia³ o obo-
wi¹zku lustracyjnym Radnych i sk³adaniu oœwiadczeñ ma-
j¹tkowych. Podziêkowa³ równie¿ wszystkim, którzy wziêli
udzia³ w grze dru¿yny pi³ki no¿nej w turnieju samorz¹dow-
ców. Poinformowa³, ¿e sukcesem by³ udzia³ w turnieju
a nie zajête miejsce, poniewa¿ œrednia wieku dru¿yny
znacznie przewy¿sza³a inne zespo³y. Zaprasza³ równie¿
na treningi w ka¿d¹ œrodê o godz. 18,00 do Szko³y Pod-
stawowej nr 1, które wznowione zostaj¹ dziêki uprzejmo-
œci dyrekcji Szko³y.

Plan Pracy Rady Gminy zosta³ dostarczony Radnym, a Ko-
misje Rady mog¹ zg³aszaæ w trakcie roku jego uzupe³nie-
nia.
W ramach wolnych wniosków, na skutek wyst¹pieñ radne-
go Jana Stekli i Eleonory Golonka w sprawach dróg, wi-
cewójt R. Osta³kiewicz przedstawi³ informacje o proble-
mach wynikaj¹cych z braku uregulowañ prawnych dotycz¹-
cych wielu dróg lokalnych oraz prywatnej w³asnoœci grun-
tów ograniczaj¹cych szerokoœæ dróg i wykluczaj¹cych zro-
bienie chodników. Radni Z. Putek i R. Lorek równie¿ wska-
zali ulice gdzie pobocza s¹ prywatn¹ w³asnoœci¹ i tam w³a-
œciciele uk³adaj¹ z ró¿nych powodów kamienie a nawet g³a-
zy. W niesprzyjaj¹cych okolicznoœciach powoduj¹ one po-
wa¿ne zagro¿enie dla kierowców i pieszych. Problem zg³o-
szono Policji celem zbadania tych sytuacji w aspekcie prze-
pisów o ruchu drogowym. Radna E. Golonka poprosi³a o
informacjê w sprawie remontu dróg, na których jest wiele
mniejszych i wiêkszy dziur. Wicewójt poinformowa³ o roz-
strzygniêtym ju¿ przetargu na korzyœæ firmy „Eurovia”, co
oznacza szybkie przyst¹pienie do prac remontowych. Rad-
na K. Szczypka z³o¿y³a wniosek o takie usytuowanie przy
Gimnazjum przystanku autobusów jad¹cych w kierunku Ja-
worza, któr¹ wyeliminuje istniej¹ce obecnie zagro¿enia dla
m³odzie¿y. Radny Z. Putek z³o¿y³ dwa wnioski: szlakê, która
pozosta³a po zimie i p³yty z rozbiórek przeznaczyæ na utwar-
dzenie przed³u¿enia ul. Kwiatowej w kierunku ul. Kaczeñco-
wej i w sprawie ustawienia kilku ³awek na wzgórzu Goruszka.
Rada wszystkie 3 wnioski przyjê³a przez ich przeg³osowanie.
Po tym przewodnicz¹cy A. Œliwka zakoñczy³ obrady.
                                                    Opracowa³: W. Bertisch

Komunikat Urzêdu Gminy Jaworze
KANALIZACJA !
W zwi¹zku z informacjami dotycz¹cymi kanalizacji, które
ukaza³y siê we wczeœniejszych numerach „Echa Jaworza”,
Urz¹d Gminy Jaworze informuje, ¿e na obszarze który zo-
sta³ skanalizowany w obrêbie nastêpuj¹cych ulic: Turystycz-
nej (do ul. Pod Lasem), Jaworowej, Brzoskwiniowej, Podgór-
skiej (na odcinku od ul. Kalwarii do ul. Po³udniowej), Zacisz-
nej (na odcinku równoleg³ym do ul. Brzoskwiniowej), Po³u-
dniowej (na odcinku od ul. Wapienickiej do ul. Podgórskiej),
Kalwarii (na odcinku od ul. Wapienickiej do ul. Letniskowej),
Zdrojowej, czêœæ ul. Cyprysowej, czêœæ ul. Kwiatowej (na
odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Widok), czêœæ ul. Widok (od
ul. Wypoczynkowej), Poziomkowej, bêd¹ w najbli¿szym cza-
sie przeprowadzane kontrole tych nieruchomoœci które nie
zosta³y pod³¹czone do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitar-
nej, a ich w³aœciciele maj¹ taki obowi¹zek.
                           Sekretarz Gminy A. Skotnicka - Nêdzka
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PLANY PRACY KOMISJI RADY NA ROK 2008:
BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY
1.   Analiza i zatwierdzenie planu pracy Komisji Budownic-
twa i Infrastruktury na rok 2008.
2.   Opiniowanie sprawozdania z realizacji bud¿etu Gminy
za rok 2007 - I kwarta³.
3.   Podsumowanie realizacji zadañ inwestycyjno - remonto-
wymi w roku 2007, oraz zapoznanie siê z zamierzeniami
inwestycyjno- remontowymi na rok 2008 - I kwarta³.
4.   Analiza mo¿liwoœci pod³¹czenia mieszkañców do kolekto-
rów, a gospodarstwom, które nie s¹ objête kanalizacj¹ propo-
nowaæ budowê przydomowych oczyszczalni œcieków - ca³y rok.
5.   Opiniowanie koncepcji renowacji Parku Zdrojowego im.
Józefa Pi³sudskiego w Jaworzu - ca³y rok.
6.    Wspó³dzia³anie z innymi Komisjami Rady Gminy - ca³y rok
7.   Zapoznanie siê z realizacj¹ przez Wójta Gminy wnio-
sków zg³aszanych przez radnych i mieszkañców w zakresie
inwestycyjno - remontowym - ca³y rok.
8.   Bie¿¹ca obs³uga dokumentacji, wydawanie opinii na wnioski
Rady Gminy, Wójta, mieszkañców oraz innych instytucji - ca³y rok.
9.   Bie¿¹ce kontrole realizacji przez Urz¹d Gminy planu bu-
d¿etu przes³anego przez Komisjê Budownictwa i Infrastruktu-
ry - ca³y rok.
10.   Sk³adanie wniosków do projektu Bud¿etu Gminy Jawo-
rze na rok 2009 - IV kwarta³.
11.   Opracowanie Planu Pracy Komisji Budownictwa i Infra-
stuktury na rok 2009 - IV kwarta³.
12.   Sporz¹dzenie sprawozdania z dzia³alnoœci Komisji za
rok 2008 - koniec roku.

Przewodnicz¹cy Komisji Krzysztof Kleszcz
OCHRONY ŒRODOWISKA, ROLNICTWA I POLITYKI
SPO£ECZNEJ
I kwarta³
Dostosowanie zapisów uchwa³y o utrzymaniu czystoœci i po-
rz¹dku do aktualnej sytuacji.
II kwarta³
1.   Opiniowanie sprawozdania z realizacji bud¿etu gminy za
rok 2007.
2.   Zorganizowanie komisji w terenie wraz z m³odzie¿¹
szkoln¹ w celu zapoznania siê z œcie¿kami dydaktycznymi
oraz pomnikami przyrody na terenie Jaworza.
3.   Przeprowadzenie konkursu przyrodniczo - ekologiczne-
go dla m³odzie¿y szkolnej.
III kwarta³
1.   Pomoc przy organizacji do¿ynek i korowodu do¿ynkowego.
2.   Udzia³ wraz z placówkami szkolnymi oraz szkolno-wy-
chowawczymi w akcji „Sprz¹tanie Œwiata".
IV kwarta³
1.    Z³o¿enie wniosków do projektu bud¿etu na 2009 r.
2.   Opiniowanie projektowanych wydatków na ochronê œro-
dowiska, rolnictwo, pomoc spo³eczn¹, Gminny  Program Pro-
filaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdzia³ania Narkomanii.
3.   Opracowanie, analiza i zatwierdzenie planu pracy komisji
na 2009 r.

Ponadto w 2008 r. Komisja bêdzie siê zajmowa³a:
1. Organizacj¹ posiedzeñ wg potrzeb.
2. Bie¿¹ca obs³ug¹ dokumentacji, wydawanie opinii do pro-
jektów uchwa³ i na wnioski Rady Gminy, Urzêdu Gminy, in-
stytucji oraz mieszkañców.
3. Wspó³praca z wszystkimi organizacjami z terenu Gminy
Jaworze w zakresie dzia³ania Komisji.
4. Organizacja spotkañ i szkoleñ dla mieszkañców.
5. Uczestnictwo w uroczystoœciach organizowanych przez
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej.
6. Ustanowienie obszarów przyrodniczo cennych dla Gminy
Jaworze, w tym pomników przyrody (realizacja wniosków wy-
nikaj¹cych z waloryzacji przyrodniczej Gminy Jaworze).
7. Inicjowanie i popieranie rozwi¹zañ, technologii oraz urz¹-
dzeñ s³u¿¹cych ochronie œrodowiska naturalnego.
                                  Przewodnicz¹cy Komisji Jan Stekla
EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI
1. Wydawanie opinii w zakresie edukacji, kultury, sportu
i promocji.
2.  Rozpatrywanie wniosków wp³ywaj¹cych na posiedzenia
Komisji.
3.  Udzia³ w przygotowaniu imprez kulturalnych i sportowych.
4.  Udzia³ cz³onków Komisji we wspó³pracy z Czechami, S³o-
wakami i Wêgrami.
5.   Udzia³ cz³onków Komisji w imprezach œrodowiskowych w 2008r.
6.  Rozpatrywanie spraw bie¿¹cych.
7.  Przygotowanie planu pracy na rok 2009.
                     Przewodnicz¹ca Komisji Krystyna Szczypka
REWIZYJNEJ
1.   Analiza i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008r.
2.  Analiza i opiniowanie projektu bud¿etu Gminy Jaworze na 2008 r.
3. Przeprowadzenie czynnoœci kontrolnych z realizacji bu-
d¿etu Gminy za 2007 r.
4. Opiniowanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy.
5. Przeprowadzenie czynnoœci sprawdzaj¹cych realizacjê
wniosków wydanych przez kontrole zewnêtrzne w 2007r.
6. Kontrola wydatków akcji zimowej utrzymania dróg gmin-
nych w sezonie 2007/2008.
7. Kontrola przeprowadzenia przetargów i inwestycji gminnych.
8. Rozpatrywanie spraw bie¿¹cych Rady i Urzêdu.
9. Kontrola celowoœci wydatków Urzêdu Gminy Jaworze.
10. Kontrola wykonywania wniosków przez Urz¹d Gminy zg³o-
szonych przez radnych.
11. Kontrola z wykonania bud¿etu Gminy Jaworze za I pó³ro-
cze 2008 r.
12. Kontrola wydatków na dzia³alnoœæ kulturalno-oœwiatow¹
i sportowo-rekreacyjn¹ - wed³ug potrzeb.
13. Sporz¹dzenie sprawozdania z dzia³alnoœci Komisji za 2008 rok.
14. Sporz¹dzenie planu pracy na 2009 rok.

Przewodnicz¹cy Komisji Zbigniew Lisowski

Uprzejmie informujemy, i¿ w dniu 2 maja 2008 r., tj.
pi¹tek Urz¹d Gminy Jaworze bêdzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.
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MAJ¥ PIÊKN¥ PASJÊ

W lutym w sali sesyjnej Urzêdu Gminy mo¿na by³o podzi-
wiaæ fotografie kwiatów, ptaków, pejza¿y, jednym s³owem
piêkno naszej jaworzañskiej przyrody.
Fotografie wykonane zosta³y przez uczennice i uczniów Gim-
nazjum im. Gen. broni St. Maczka i Szko³y Podstawowej nr 1
im. Marii D¹browskiej. Autorzy tych fotografii brali udzia³ w
konkursie zorganizowanym przez Urz¹d Gminy Jaworze, Ko-
misjê Ochrony Œrodowiska i Pomocy Spo³ecznej, Gimnazjum
nr 1 i Kó³ko Plastyczne OPGJ.
„Przyroda mojej Ma³ej Ojczyzny” by³a tematem konkursowych prac.
Komisja konkursowa ocenia³a odrêbnie prace uczniów gim-
nazjum i szko³y podstawowej. Ocenie podlega³y: zgodnoœæ
pracy z tematem, technika fotograficzna i estetyka przed-
stawienia pracy.
Uczestnicz¹cy w konkursie uczniowie z Gimnazjum zajêli
miejsca:
I. Marianna Panayotof

Str. 7,  8,  9, 10, 11, 12NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯
II. Renata Przybylak
III.  Agnieszka Pierœciecka
natomiast uczestnicz¹cy w konkursie uczniowie ze Szko³y
Podstawowej:
I. Magdalena Gancarczyk
II. Monika Bisok
III. Micha³ Zontek
Filip Nowak otrzyma³ wyró¿nienie.
30 stycznia w sali sesyjnej Urzêdu Gminy komisja konkur-
sowa w sk³adzie:
Anna Skotnicka –Nêdzka - Sekretarz Gminy, Andrzej Œliwka
– Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Jan Stekla – Przewodni-
cz¹cy Ochrony Œrodowiska i Pomocy Spo³ecznej, Dominika
M³yñska-Lasek – Zastêpca Kierownika RGI, Grzegorz Olej-
nik – koordynator konkursu wrêczali zwyciêzcom nagrody:
aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3, pamiêci flash USB
PenDrive. Wicewójt R. Osta³kiewicz i przewodnicz¹cy A.
Œliwka pogratulowali wszystkim uczestnikom konkursu piêk-
nej pasji i wyrazili uznanie za pomys³owoœæ, treœæ i formê
przedstawianych fotografii. O tym jak trudno by³o ustaliæ ko-
lejnoœæ, œwiadczy zaimprowizowany w trakcie tego spotkania
konkurs na wybór najlepszej pracy, dokonywany przez uczniów
i cz³onków jury. Rozrzut g³osów na wybierane fotografie by³
bardzo du¿y. Z uznaniem wyra¿ano siê równie¿ o Miros³awie
Hawe³ek, Krystynie Penkala i Grzegorzu Olejnik opieku-
nach grupy uczniów zainteresowanych fotografi¹. G. Olejnik
przypomnia³, ¿e uczniowie uczestniczyli ju¿ w ró¿nych kon-
kursach fotograficznych i odnosili w nich równie¿ sukcesy.
Wyró¿niaj¹ce siê prace uczniów Redakcja zamieszczaæ
bêdzie w Echu Jaworza. (zdjêcia str. 28)                      red

Z ̄ YCIA GIMNAZJUM
„WSPÓ£PRACA JAWORZAÑSKIEGO GIMNAZJUM
ZE SZKO£AMI W HOLANDII I IRLANDII”
Taki tytu³ nosi³a kolejna posiada zorganizowana przez Towarzy-
stwo Mi³oœników Jaworza w dniu 17. lutego. Uroczystoœæ mia³a
miejsce w siedzibie placówki, a przybyli na ni¹ zarówno miesz-
kañcy Jaworza, jak i nauczyciele naszego gimnazjum, ale
przede wszystkim m³odzie¿. To w³aœnie ona pod czujnym okiem
pedagogów wspó³pracuje z europejskimi placówkami (Holandia
– szko³a w Hoorn, Irlandia – szko³a w Lisdoonvarna).
Po odœpiewaniu przez zgromadzonych rodzimego hymnu
a jest nim pieœñ „Szumi Jawor” dyrektor mgr Janina Holek-
sa przybli¿y³a zebranym istotê wy¿ej ju¿ wspomnianej wspó³-
pracy. Socrates Comenius to jeden z komponentów Progra-
mu Socrates, który zosta³ wprowadzony po raz pierwszy
w pañstwach Unii Europejskiej w 1999 roku. Comenius doty-

czy edukacji szkolnej i podporz¹dkowany jest celom ogól-
nym: podniesienie poziomu edukacji, wzmocnienie wymiaru
europejskiego edukacji, zachêcanie do nauki jêzyków ob-
cych oraz uœwiadomienie powi¹zañ kulturowych pomiêdzy
poszczególnymi pañstwami. Nasza placówka realizuje pro-
gram Sokrates Comenius od roku szkolnego 2006/2007.
W styczniu 2007 mia³a miejsce wizyta studyjna naszych
ucz¹cych w Irlandii (mgr Janina Holeksa – dyrektor pla-
cówki, mgr Bogumi³a Puchalska – nauczycielka fizyki).
Aktualny program, który realizuje m³odzie¿ naszego gimna-
zjum nosi tytu³: „Roœliny europejskie w naszym ¿yciu” – „Euro
Plant Project – plants in our live”. Zosta³ on przyjêty w lipcu
ubieg³ego roku. Praca m³odzie¿y polega g³ównie na zbiera-
niu wiadomoœci na temat roœlin wystêpuj¹cych w okolicy szko-
³y, umieszczaniu ich zdjêæ na stronie internetowej. Nastêp-
nie uczniowie wybrali cztery grupy takich roœlin, które rosn¹
we wszystkich pañstwach objêtych wspó³prac¹. Potem spo-
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rz¹dzono dziennik obserwacji tych¿e (wegetacja, kwitnienie,
warunki klimatyczne, glebowe, etc.), a tak¿e broszurê za-
wieraj¹c¹ legendy tematycznie zwi¹zane z wybranymi roœli-
nami, przepisy kulinarne, receptury lekarstw i kosmetyków
powsta³ych na bazie tych¿e roœlin. Tego wszystkiego mogli-
œmy siê dowiedzieæ z relacji mgr Janiny Holeksy Nastêpnie
Dyrektor odda³a g³os mgr Grzegorzowi Olejnikowi – biologo-
wi naszej placówki oraz m³odzie¿y, która przygotowa³a pre-
zentacjê multimedialn¹ zatytu³owan¹: „Roœliny Inwazyjne”; dla
mniej wtajemniczonych to takie, które nie s¹ rodzime na danym
terenie, tylko zaczê³y siê pojawiaæ sukcesywnie ju¿ od doby sta-
ropolskiej pocz¹wszy. Gatunek inwazyjny rozprzestrzenia siê
naturalnie lub z udzia³em cz³owieka i stanowi zagro¿enie zarów-
no dla fauny jak i flory danego ekosystemu. Prezentacji w jêzyku
polskim oraz angielskim dokona³y uczennice: Julia Hernas, Pa-
trycja Sygut oraz Katarzyna Piêtka i Marta Tomala. M³o-
dzie¿ pracowa³a „pod okiem” nie tylko biologa, ale tak¿e mgr
Doroty Klajmon – historyka oraz mgr Bo¿eny Wieroñskiej –
anglistki. W³aœnie z wy¿ej wspomnian¹ prezentacj¹ nasi ucznio-
wie oraz ucz¹cy udali siê z wizyt¹ robocz¹ do Holandii (18-23
lutego br.). Po „czêœci naukowej” odby³ siê krótki wystêp arty-
styczny M³odzie¿owego Ko³a TMJ, które tym razem pokaza³o
widowisko – pantomimê „Kwiat paproci” z przes³aniem, i¿ wszyst-
kim co posiadamy musimy, a przynajmniej powinniœmy siê dzie-
liæ, bo inaczej nigdy tak naprawdê nie bêdziemy szczêœliwi. Na-
stêpnie zespó³ wokalno – muzyczny „Cantus Novi”  zaœpiewa³
piosenki, tak¿e zwi¹zane z „szat¹ roœlinn¹”,  „Kwiat paproci” oraz
„Stokrotka”. Spotkania takie s¹ doskona³¹ okazj¹ nie tylko do
promowania samej placówki, ale stanowi¹ wyzwanie dla m³o-
dzie¿y, której nie brakuje ani zapa³u ani ambicji. Trzeba tylko
umiejêtnie j¹ do tego zachêciæ, co bez w¹tpienia czyni¹ nauczy-
ciele naszego Gimnazjum.

Opiekun Szkolnego M³odzie¿owego Ko³a TMJ
Barbara Staœ

DO HOLANDII Z COMENIUSEM
Gimnazjum im. gen. Maczka od 2006 r. wspó³pracuje z dwiema
szko³ami œrednimi w Irlandii i Holandii. Program wspó³pracy
nazywa siê Socrates Comenius i w ca³oœci finansowany jest

ze œrodków Unii Europejskiej. O szczegó³ach tego programu
mo¿na przeczytaæ powy¿ej w artykule Barbary Staœ.
Program polega m.in. na organizowaniu spotkañ studyjnych
uczniów i nauczycieli kolejno w Holandii, Irlandii i w Polsce.
W dniach od 18 do 23 lutego br. trzy uczennice i trzech nauczy-
cieli z naszego gimnazjum pojecha³o do S. G. Tabor w Hoorn
du¿ej, bo liczacej ok. 1200 uczniów, szko³y œredniej w Holandii.
Do Hoorn przyjechali tak¿e uczniowie i nauczyciele z naszej
partnerskiej szko³y z Irlandii z miejscowoœci Lisdonvarna. Celem
wyjazdu by³o zaprezentowanie prac prowadzonych w bie¿¹cym
roku szkolnym przez poszczególne grupy w ramach programu
Socrates. Nasza szko³a przygotowa³a prezentacjê dotycz¹c¹
uprawy szpinaku w klimacie podgórskim oraz przedstawi³a 22.
roœliny inwazyjne wystêpuj¹ce w Jaworzu i okolicy. Roœliny inwa-
zyjne pochodz¹ z innych kontynentów, znalaz³y dogodne warun-
ki do rozwoju i doprowadzaj¹ do wyniszczenia roœlin rodzimych.
Pobyt w Hoorn by³ œwietnie zorganizowany przez grupê holen-
dersk¹. Na ka¿dy dzieñ przygotowano d³ugi i wyczerpuj¹cy pro-
gram. Nasi uczniowie mogli spokojnie poznaæ szko³ê, gdy¿ brali
udzia³ w zajêciach w pracowni informatycznej, mogli doskona-
liæ jêzyk angielski na lekcji geografii, biologii i fizyki prowadzo-
nych po angielsku. Mieli te¿ czas na poznanie roœlin rosn¹cych
w okolicy Holendrzy zorganizowali wyjazd autokarowy po pó³-
nocnej czêœci kraju, podczas której mo¿na by³o zobaczyæ jedn¹
z wielu œluz nadmorskich zatrzymuj¹cych wody p³yn¹ce
z Morza Pó³nocnego w g³¹b l¹du wydartego morzu. Niew¹t-
pliw¹ atrakcj¹ dla uczniów by³a wycieczka do Amsterdamu.
Jest to jedno z niezniszczonych w czasie wojny miast holen-
derskich, po³o¿one malowniczo wœród kana³ów, posiadaj¹ce wie-
le muzeów, a wœród nich znane na ca³y œwiat Muzeum Figur
Woskowych. Wyjazd by³ bardzo atrakcyjny dla ca³ej grupy. Na-
uczyciele mieli mo¿liwoœæ poznania pracy swoich holenderskich
kolegów. Gimnazjalistom pozwoli³ na poznanie nowych przyja-
ció³, kultury holenderskiej, sposobu funkcjonowania szko³y,
w której równoczeœnie panuje wolnoœæ oraz dyscyplina (nikt nie
biega po korytarzach w czasie przerwy). Gimnazjaliœci mogli
szlifowaæ jêzyk angielski i poznawaæ naszych partnerów z Ir-
landii. By³a to równie¿ okazja do lepszego zrozumienia siê Ho-

Kasia Pi¹tka, Patrycja Sygut, Marta Tomala w holenderskim
mieœcie Hoorn

Widok szko³y w Horn
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lendrów i Polaków, poniewa¿ uczniowie mieszkali u rodzin ho-
lenderskich, mogli wiêc poznaæ wszystko od podszewki?
W maju uczniowie czekaj¹ na wyjazd do szko³y w Irlandii, gdzie znów
bêd¹ mogli spotkaæ przyjació³ realizuj¹cych program Socrates.
                                                                     D. Klajmon

BIBLIOTEKA- DOBRE MIEJSCE DLA CZ£OWIEKA
To has³o z pewnoœci¹ okreœla wspó³czesn¹ bibliotekê jako miej-
sce przyjazne czytelnikowi, zaspokajaj¹ce potrzeby ka¿dego u¿yt-
kownika. Jesteœmy uczestnikami powszechnego procesu prze-
kszta³cania tradycyjnych bibliotek, w których nierzadko zalega³y
pokryte kurzem szare ksi¹¿ki, w nowoczesne mediateki. Ofe-
ruj¹ one szerokie mo¿liwoœci bazy informacji, ró¿nych noœników
zapisu danych, nowoœci wydawniczych. Takim przyk³adem prze-
kszta³cania tradycyjnej biblioteki jest Centrum Informacji Multi-
medialnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu, które od 6 lat
s³u¿y uczniom i pracownikom placówki. CIM sk³ada siê z wypo-
¿yczalni i czytelni. W
pierwszym pomieszcze-
niu zgromadzony jest
ksiêgozbiór w iloœci ok. 8
tys. woluminów. Oprócz
lektur, beletrystyki mo¿na
wypo¿yczyæ ksi¹¿ki me-
todyczne i pedagogiczne.
Pracê bibliotekarza
usprawnia komputer z
oprogramowaniem biblio-
tecznym Mol 2000+, lase-
rowy czytnik i kody kre-
skowe, którymi zaopatrywane s¹ na bie-
¿¹co ksi¹¿ki. Czytelnicy pod okiem na-
uczyciela bibliotekarza maj¹ mo¿liwoœæ
korzystania z automatycznego katalo-
gu alfabetycznego i tytu³owego. Dziêki
trosce pani Dyrektor, co roku ksiêgo-
zbiór jest uzupe³niany w lektury i nowo-
œci wydawnicze.
Czytelnia multimedialna pe³ni funkcjê
pracowni interdyscyplinarnej. Tutaj
uczniowie i pracownicy korzystaj¹ z dobrodziejstw wspó³cze-
snej techniki informatycznej. Maj¹ do dyspozycji 10 stano-
wisk komputerowych z dostêpem do Internetu, urz¹dzenie wie-
lofunkcyjne, drukarkê, skaner, telewizor, projektor multimedial-
ny, notebook, odtwarzacz DVD. Dostêpne s¹ równie¿ takie
wydawnictwa jak encyklopedie, s³owniki, albumy, kroniki, lite-
ratura popularnonaukowa, czasopisma, edukacyjne programy
multimedialne. Tak wyposa¿ona pracownia niew¹tpliwie przy-
czyni³a siê do uatrakcyjnienia zajêæ przedmiotowych i poza-

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ

lekcyjnych oraz wzrostu jakoœci przekazywanych wiadomo-
œci. Uczniowie na lekcjach przyrody, historii, j. polskiego,
j. angielskiego, techniki, religii, lekcjach bibliotecznych, zajê-
ciach zintegrowanych korzystaj¹ z Internetu i interaktywnych
programów multimedialnych. Takie zajêcia ciesz¹ siê ogrom-
nym zainteresowaniem wœród m³odego pokolenia. Uczniowie
klas m³odszych poznaj¹ podstawy obs³ugi komputera i wyko-
rzystania go w nauce i zabawie.
Czytelnia multimedialna pe³ni szereg dodatkowych funkcji
w ¿yciu szko³y. Jest miejscem regularnych spotkañ czytelni-
ków w ramach zajêæ Spotkania z ksi¹¿k¹, mi³oœników zaga-
dek, rebusów i ³amig³ówek w Klubie £amaczy G³owy, oraz
cz³onków Szkolnego Klubu Europejskiego. Ponadto ze wzglêdu
na odpowiedni¹ iloœæ miejsc przeprowadzane s¹ tutaj szkolne
konkursy przedmiotowe i czytelnicze oraz wystawy. W wol-
nym czasie uczniowie i pracownicy maj¹ mo¿liwoœæ indywi-
dualnego korzystania z Internetu i zbiorów biblioteki.
Od paru lat CIM prowadzi aktywn¹ wspó³pracê z Ksi¹¿nic¹

Beskidzk¹, punktem edukacji euro-
pejskiej Europe Direct w Bielsku-
Bia³ej oraz Gminn¹ Bibliotek¹ Pu-
bliczn¹ w Jaworzu. W wyniku tych
dzia³añ uczniowie bior¹ udzia³
w warsztatach tematycznych, lek-
cjach bibliotecznych i wystawach
zbiorów specjalnych tych instytucji.
Tak szerokie mo¿liwoœci szkolne-
go centrum pozwoli³y dziêki wspó³-
pracy dyrekcji szko³y i nauczycieli

bibliotekarzy, prowa-
dziæ szereg dzia³añ,
które wp³ywaj¹ na wi-
zerunek szko³y.
Nale¿¹ do nich min.:
- propagowanie czy-
telnictwa i rozbudza-
nie zainteresowania
literatur¹,
- podnoszenie jakoœci
kszta³cenia poprzez
wykorzystanie techno-

logii informacyjnej,
- zapewnienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania
informacji dostêpnej w bazie danych biblioteki i Internecie,
- wspieranie procesu ustawicznego samokszta³cenia uczniów
i nauczycieli,
- wspomaganie realizacji zadañ szko³y,
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y,
Liczna grupa odwiedzaj¹cych bibliotekê czytelników upewnia nas
o koniecznoœci istnienia takich miejsc, dalszego rozwoju i wspó³-

Opiekunka CIM Dorota Krzykowska

Zajêcia Klubu „£amaczy g³owy”



2008 ROKMARZEC ECHO JAWORZA str. 10

pracy z u¿ytkownikami. Niniejszy artyku³ zakoñczê napisem
umieszczonym na drzwiach wejœciowych do biblioteki, który brzmi:
W bibliotece chêtnie Ciê widzimy, nie stawiamy stopni, do
niczego nie zmuszamy. W bibliotece mo¿esz wybieraæ i wy-
po¿yczaæ ksi¹¿ki, czytaæ czasopisma, myœleæ, szukaæ infor-
macji, pytaæ, uœmiechaæ siê, mieæ spokój…
                        Opiekun Centrum Informacji Multimedialnej
                                                   mgr Dorota Krzykowska
NA SKRZYD£ACH PEGAZA
Literatura œwiatowa dostarcza wielu przyk³adów na to, ¿e twór-
czoœæ literacka mo¿e pojawiaæ siê w ró¿nym wieku. Potrafi roz-
kwitn¹æ ju¿ we wczesnej m³odoœci (Samog³oski  A. Rimbauda) lub
przyjœæ z ¿yciowym doœwiadczeniem wieku dojrza³ego (Boska
komedia Dantego). Przyk³adem pierwszego typu jest twórczoœæ
prozatorska jedenastoletniej Patrycji Dobisz z klasy 4c. Jej wy-
obraŸnia karmiona przygodami Harrego Pottera czy bohaterek H20-
wystarczy kropla powo³uje do ¿ycia podobne realistyczno - fanta-
styczne œwiaty, zaludniaj¹c je przyjació³mi ze szkolnej ³awki. Po-
s³uguje siê przy tym ca³kiem sprawnym warsztatem pisarskim,
jak choæby trudn¹ sztuk¹ opowiadania z dialogiem. Wszystkie
teksty przyprawione zosta³y te¿ du¿¹ dawk¹ humoru, co czyni je
lekkimi i œwiadczy o tym, ¿e m³oda pisarka dobrze siê przy nich
bawi. A jest to jedna z najwa¿niejszych cech m³odoœci.
Na drugim biegunie znajduje siê dojrza³a twórczoœæ pani Ma-
rii Greñ, mamy Rafa³a z klasy 6a i Moniki - uczennicy tech-
nikum. Wiersze pani Marii, jaworzanki od urodzenia, zanurzo-
ne s¹ z jednej strony w górskim krajobrazie - znajdziemy tu
opisy ciemnozielonych lasów, polan i œpiewaj¹cych œwiersz-
czy. Z drugiej strony siêgaj¹ do osobistych prze¿yæ zwi¹za-
nych z chorob¹ mê¿a, samotnym wychowywaniem dzieci, bez-
robociem. Trzecia œcie¿ka, któr¹ pod¹¿a poezja pani Marii to
próba opisu spraw ogólnoludzkich, wywo³ywanych doœwiad-
czaniem piêkna i radoœci, mi³oœci i przyjaŸni, cierpienia i z³a.
Reprezentatywne dla ka¿dej z trzech dróg poezji pani Marii,
mog³yby staæ siê wiersze Góry, Skarby i Ból.
                                                 polonista Tomasz Zdunek

Góry
Piêkne nasze góry
Wspinajcie siê pod chmury.
Czy to jesieñ, czy to lato
Zawsze zielone na nich palto.
Nie bójmy siê lasów i gór
Bo to jest nasz powietrzny chór.

Skarby
Mam osesków dwoje

I siê ich nie bojê.
To s¹ moje skarby,

Ale nigdy nie garby.
Dwa promyczki s³oneczne,

Co nie zawsze s¹ grzeczne.
Bij¹ siê i broj¹,

Zawsze mnie rozbroj¹.

Ból
Czy wiecie, co to ból?
To jak chmura pszczó³.
Tu uk¹si, tu zaboli
I znów jesteœ w niewoli.
Boli g³owa i serce
Mêczysz siê w udrêce.
Bol¹ nogi, bol¹ rêce
Utwierdzasz siê w mêce.

A oto próbka literackich uzdolnieñ Patrycji Dobisz.
Magia umys³u
Na lekcji plastyki Ewa i Pati musia³y narysowaæ najszybsze
zwierzê œwiata. Pati zaproponowa³a:
Mo¿e narysujemy ...
Rybê! - przerwa³a Ewa.
Sk¹d wiedzia³aœ?- zapyta³a zdziwiona Pati.
Nie wiem, po prostu zobaczy³am twoje myœli.
Cooo! - krzyknê³a Pati.
Lekcja siê skoñczy³a. Przyjació³ki pobieg³y do WC. Ewa nadal
widzia³a wszystkie myœli Pati, a kole¿anka by³a za³amana.
Co ci jest, Pepciu?- zapyta³a Ewa.
To nie fair! Ty masz moc, a ja nie!- wrzasnê³a zdenerwowana
Pati i woda z umywalek trysnê³a prosto na nie.
Coœ ty zrobi³a?- wystraszy³a siê Ewa.
Nagle Pati si³¹ woli podnios³a Ewê a¿ do sufitu.
Och, ty! Postaw mnie natychmiast na ziemiê!- krzyknê³a Ewa.
Pati opuœci³a Ewê na ziemiê. Po ostatniej lekcji przyjació³ki
pobieg³y do parku wypróbowaæ swoje moce. Ko³o Ewy prze-
chodzi³ w³aœnie jakiœ têgi mê¿czyzna i dziewczynka zaczê-
³a czytaæ jego myœli:
Hym, hym, mo¿e zjem na obiad hamburgera albo nie- pizzê
i kurczaka...
Pati zobaczy³a ka³u¿ê i podnios³a wodê do góry. Nagle za-
wo³a³a je Natalia i ca³a woda spad³a na przyjació³ki.
Co wam siê sta³o?- spyta³a Nati.
A... deszcz nas zmoczy³- powiedzia³a Ewa.
Nati chyba mia³a je za wariatki, ale Ewa nie chcia³a czytaæ
jej myœli. Przyjació³ki wróci³y do domu.

W CIM maj¹ spokój i potrzebne materia³y, aby odrobiæ
zadanie domowe
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Z ̄ YCIA MOW

Ewciu, mam do ciebie wielk¹ proœbê- zagadnê³a nieœmia-
³o Pati.- Mog³abyœ przeczytaæ myœli Darka dotycz¹ce
mnie?
No pewnie! Lubiê grzebaæ w cudzych myœlach. Ale przyrze-
kam nigdy nie grzebaæ w twoich.
Ewa posz³a do domu Darka i spyta³a go:
Darek! A ty lubisz Pepcia? Podoba ci siê?
Nie zastanawia³em siê nad tym- odpowiedzia³ kolega.
Ewa uœmiechnê³a siê tajemniczo i wysz³a.

W powietrzu czuæ ju¿ wiosnê i chyba wszyscy poma³u do
niej siê sposobi¹. Przyjê³o siê twierdzenie, ¿e jest to czas
szczególnie sprzyjaj¹cy zakochanym, ale w MOW o mi³oœci
mo¿na by³o pos³uchaæ ju¿ w po³owie lutego. Polonistka Bar-
bara Jurkiewicz przygotowa³a przedstawienie kabaretowe
z okazji Walentynek. Ch³opcy œwietnie wywi¹zali siê ze swo-
ich ról – obok czêœci „teoretycznej” (przybli¿aj¹cej pocho-
dzenie i tradycje zwi¹zane z Dniem Zakochanych) obejrzeæ
mo¿na by³o skecze koresponduj¹ce z szeroko pojêtym te-
matem mi³oœci. Na warsztat zosta³ wziêty kanon kabareto-
wy – skecze Kabaretu Hrabi, Ani Mru Mru czy parodia popu-
larnego niegdyœ programu „Randka w ciemno”. Trudno po-
wiedzieæ, czy lepiej bawi³a siê widownia, czy sami wyko-
nawcy. No ale… nie sam¹ mi³oœci¹ cz³owiek ¿yje. W ra-
mach æwiczenia szarych komórek trzynastu uczniów (dwóch
ze szko³y podstawowej i jedenastu z gimnazjum) pod kie-

rownictwem dyrektor szko³y Jadwigi Kruczek, przygotowuje
siê do Ogólnopolskiego Konkursu Jêzyka Angielskiego „FOX”,
który odbêdzie siê ju¿ czwartego marca. Czasu niewiele,
pracy du¿o, wiêc ch³opcy codziennie æwicz¹ na zajêciach
pozalekcyjnych organizowanych przez pani¹ dyrektor. Nie
zapominaj¹ przy tym o æwiczeniu formy fizycznej – w marcu
ruszaj¹ Mistrzostwa Polski w Pi³ce No¿nej Oœrodków Wy-
chowawczych, których fina³ odbêdzie siê 14 marca w Babi-
moœcie. Minipi³kê no¿n¹ ch³opcy maj¹ okazjê trenowaæ bio-
r¹c udzia³ w Oœrodkowym Turnieju w „Pi³karzyki” organizo-
wanym przez  Krzysztofê Tatoñ i Ireneusza Byrdziaka
przy wspó³udziale Samorz¹du Wychowanków. Ka¿da z grup
przeprowadza wewnêtrzne eliminacje na zasadzie „ka¿dy
z ka¿dym”, z których wy³aniane s¹ dwie pary i dwóch singli.
W kolejnym etapie zawodnicy losuj¹ rywali. Najlepsze pary
i pojedynczy gracze zmierz¹ siê ze sob¹ 8 marca w finale.
A póki co czekamy na tê prawdziw¹ wiosnê, bo jak wiado-
mo, aura lubi p³ataæ figle.                                                    as

I co, i co?!- dopytywa³a siê Pati po przyjœciu kole¿anki.
S³uchaj, Darek pomyœla³, ¿e jesteœ bardzo ³adna!
Super, super!!!- zaczê³a skakaæ ze szczêœcia Pati.
Wiesz, ale czy my siê przez te moce nie zrobimy z³oœliwe?-
zapyta³a Ewa .
Oj! O to siê nie martw! Ty i tak jesteœ ju¿ z³oœliwa- zaœmia³a siê Pati.
Nagle przyjació³ki poczu³y siê s³abo i zemdla³y. Obudzi³y siê,
nic nie pamiêtaj¹c. Magiczne moce zniknê³y tak dziwnie,
jak siê pojawi³y.

Z ¯YCIA PRZEDSZKOLI
LISTY BABÆ I DZIADZIUSIÓW - Publiczne Przed-
szkole nr 2
Nasze wnuczêta
Ca³y rok babcie i dziadkowie czeka³y na ten dzieñ. I wresz-
cie nadszed³. Dzieci z Samorz¹dowego Przedszkola Nr 2 w
Jaworzu zaprosi³y szanownych goœci na ich œwiêto. Sala w
Gimnazjum nr 1 by³a przepe³niona. Goœci by³o bardzo du¿o.
Wystêpy naszych wnuków i wnuczek oczarowa³y nas. Na

scenie wystêpowa³y maluchy, œredniaki i starszaki. Recyto-
wa³y wiersze, œpiewa³y piosenki i tañczy³y.
Zachwytom nie by³o koñca. Wnuczêta by³y poprzebierane i cza-
sami nie mo¿na by³o poznaæ kto jest kto. Jednak¿e w  momen-
cie kiedy jednak przysz³y z prezentami (przepiêkne serduszka
wykonane z gliny) wszystkie  babcie i dziadkowie pozna³y swo-
je wnuczki i wnuków. Program, który przygotowa³y nauczyciel-
ki ze swoimi wychowankami by³  przepiêkny. Zostanie on na
d³ugo w naszej pamiêci.     Dziêkujemy Babcie  i  Dziadkowie.
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O JAWORZU S£ÓW KILKA
Od zarania swojego istnienia Jaworze by³o bezpoœrednio za-
le¿ne od piastowskiego ksiêcia cieszyñskiego, którego do-
bra rozci¹ga³y siê na ca³ej Ziemi Cieszyñskiej i Oœwiêcim-
skiej. Na ziemiach uprawnych gospodarowa³y folwarki ksi¹-
¿êce, a na reszcie ziemi osiedlali siê ch³opi, którzy karczo-
wali lasy i zak³adali w³oœciañskie gospodarstwa. Pierwsze
informacje na temat mieszkañców Jaworza i ich gospodarstw
zawieraj¹ ksiêgi biskupstwa wroc³awskiego z XIV w. Pierw-
sza wzmianka wymieniaj¹ca Jaworze pochodzi z wykazu
wsi Ksiêstwa Cieszyñskiego z 1302 r. Pod wzglêdem doku-
mentacji historycznej wagê ma jednak dopiero notacja z 1305
r. Znajduje siê ona w spisie wsi maj¹cych dawaæ biskupowi
wroc³awskiemu - Henrykowi z Wierzbna - dziesiêcinê zbo-
¿ow¹. Dowiadujemy siê z niej, ¿e ówczesna powierzchnia
wsi liczy³a 540 ha, gdzie w 19 gospodarstwach ¿y³o oko³o
100 ludzi.
Z póŸniejszych zapisów wynika, ¿e pierwsi wójtowie byli po-
chodzenia ch³opskiego, a pierwszym zapisanym w³aœcicie-
lem Jaworza by³ Miko³aj (Niklas, Mikulaš) von Arnsdorf, czyli

Styczniowe spotkanie
O obchodzonym  21 i 22 stycznia  Dniu  Babci  i  Dziadka
pamiêtaj¹ zawsze dzieci z przedszkola nr 2 w Jaworzu Œred-
nim. Spotkanie z tej okazji odby³o siê  31 stycznia, z powo-
du wczeœniejszych ferii. Atmosfera tradycyjnie by³a wspa-
nia³a. Przedszkolaki przygotowane przez panie wychowaw-
czynie i p. Agatê piêknie deklamowa³y pe³ne serdecznoœci
wierszyki, œpiewa³y i tañczy³y z werw¹ dla swoich Goœci.
Pe³ne dzieciêcej spontanicznoœci wystêpy, rodzinny nastrój
przy ciasteczkach, herbatce lub kawie spowodowa³y, ¿e
dwie godziny minê³y bardzo szybko, stanowczo za szyb-
ko… Nad ca³oœci¹ czuwa³a Pani Dyrektor troszcz¹c siê
o wszystko, nawet o to czy wygodnie siedzimy.
Myœlê, ¿e mogê w imieniu nas wszystkich – Babæ i Dziadków
uczestników spotkania – serdecznie podziêkowaæ za te mi³e
chwile, profesjonalne przygotowanie wystêpów dzieci, za trud
wychowawczy i troskliw¹ opiekê nad naszymi wnukami.
Zostaliœmy zaproszeni przez Pani Dyrektor na spotkanie
w przysz³ym roku i jestem pewna, ¿e jeœli tylko zdrowie do-
pisze skorzystamy z tego zaproszenia z wielk¹ przyjemno-
œci¹.                                                                    Babcia

BAL PRZEBIERAÑCÓW W PRZEDSZKOLU NR 2
Niezapomniane wra¿enia, bajkowe postacie, mi³a atmosfe-
ra, wiele konkursów oraz mnóstwo s³odkich upominków to
tylko niektóre atrakcje karnawa³owego Balu Przebierañców,
który odby³ siê 04.02.2008 w naszym Przedszkolu.

Bajkowe stroje przygotowane przez rodziców, a tak¿e cieka
wy wystrój sal stworzy³ niepowtarzalny klimat, nastrajaj¹cy
wszystkich do weso³ej zabawy.
Bal kostiumowy to zawsze sytuacja nowa dla dzieci, wy-
zwalaj¹ca w nich emocje, nale¿¹ca w naszym Przedszkolu
do tradycji. Ró¿norodne konkursy, tañce i pl¹sy przygotowa-
ne przez prowadz¹cych wodzirejów da³y mo¿liwoœæ zaist-
nienia ka¿demu dziecku, zaprezentowania siebie w innych
okolicznoœciach ni¿ na co dzieñ.
Weso³a zabawa, barwne uk³ady taneczne sprawi³y, ¿e nogi
same przytupywa³y do taktu. Na zakoñczenie, po wykona-
niu pami¹tkowych zdjêæ w doskona³ych humorach wszyscy
ruszyli na poczêstunek i z apetytem pa³aszowali s³odkie przy-
smaki. Wspólna wêdrówka po zaczarowanym œwiecie baœni
by³a dla dzieci Ÿród³em radoœci i cudownych prze¿yæ.
                 Nauczycielki Renata Urban i Czes³awa Cybu³ka

Miko³aj z Jaworza. Jaworze zawdziêcza swoj¹ nazwê du¿ej
iloœci rosn¹cych tu niegdyœ drzew jaworowych. Legenda mówi,
¿e przy zak³adaniu wsi by³a tu z ksiêciem jego ukochana,
piêkna córka El¿bieta Viola, która to nada³a tworzonej wsi tê
nazwê. W II po³owie XVI w. (1571) ksi¹¿ê cieszyñski Wa-
c³aw II Adam utworzy³ (dla swojego syna z pierwszego ma³-
¿eñstwa) bielskie pañstwo stanowe ni¿szego rzêdu, które
w wyniku d³ugów (syn okaza³ siê niegospodarny) zmuszony
by³ sprzedaæ. Naby³ je Karol baron von Promnitz, sprzedaj¹c
nastêpnie jego czêœci ró¿nym nabywcom. Jaworze, podzie-
lone na trzy czêœci, by³o przez wiele lat w rêkach wielu czê-
sto siê zmieniaj¹cych w³aœcicieli. (Po roku 1750 cesarzowa
Maria Teresa przekszta³ci³a dla ówczesnego w³aœciciela hra-
biego Haugwitza pañstwo stanowe w pañstwo bielskie). Do-
piero Jerzy Ludwik baron Laszowski herbu Na³êcz, bêd¹cy
od roku 1752 w³aœcicielem Jaworza Górnego, zakupi³ w roku
1754 pozosta³e jego czêœci i og³osi³ siê pierwszym panem
dziedzicznym ca³ego Jaworza, powiêkszonego o dokupione
w roku 1787 od ówczesnego ksiêcia bielskiego Franciszka
Su³kowskiego zachodnie tereny leœne - wielkie jasienickie
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pasmo górskie. Laszowscy (dwa pokolenia) i ich nastêpcy
hrabiowie Saint-Genois d'Anneaucourt (cztery pokolenia) byli
w³aœcicielami Jaworza ³¹cznie przez 154 lata (41 lat Laszow-
scy, 113 lat Saint-Genois) i niew¹tpliwie dziêki nim Jaworze
zaczê³o siê wyró¿niaæ wœród okolicznych miejscowoœci. Po-
zosta³o po nich do dnia dzisiejszego wiele zabytkowych pa-
mi¹tek (zespó³ pa³acowy, koœció³ ewangelicki, koœció³ kato-
licki, szko³y, dom zdrojowy, wille uzdrowiskowe, glorieta na
Goruszce i inne budowle oraz kilkunastohektarowe tereny
parkowe z rzadkimi okazami drzew i krzewów). Pierwszy
w³aœciciel z rodu Saint-Genois - Arnold (jeszcze baron) - by³
ziêciem barona Laszowskiego i po przejêciu dóbr po wcze-
snej œmierci jego syna Jerzego Adama, kontynuowa³ rozpo-
czête przez teœcia i szwagra kierunki rozwoju miejscowoœci.
Historia francuskiego rodu Saint-Genois, znanego od czasu
wypraw krzy¿owych, nie nale¿y do zwyk³ych. Po wojnie trzy-
dziestoletniej (1648) zjawi³ siê w Ksiêstwie Cieszyñskim Fi-
lip VII Saint-Genois, naby³ dobra ziemskie i w³¹czy³ siê wraz
z nastêpcami w nurt ¿ycia w ksiêstwie. Od roku 1661 ród ten
zalicza³ siê ju¿ do szlachty œl¹skich stanów krajowych (re-
prezentacyjnych) Ksiêstwa Cieszyñskiego - ze znanymi m.
in. od 1718 r. baronami Karolem Maksymilianem i Janem,
którzy byli cz³onkami sejmu ziemskiego.
W ksi¹¿ce wydanej w Brnie w 1802 roku przez Reginalda
Kneiffla czytamy: „Topografia cesarsko-królewskiego Œl¹ska,
traktuj¹ca o w³aœciwoœciach i stanie tej czêœci cesarstwa
w ogóle, a w szczególnoœci o Ksiêstwie Cieszyñskim i Ksiê-
stwie Bielskim, a tak¿e o wolnych, mniejszych wielkopañ-
skich posiad³oœciach... ".
Na stronach 113-135 czytamy:
„Ernsdorf, po polsku Jaworze, posiad³oœæ nale¿¹ca do baro-
na von Saint-Genois, cesarsko-królewskiego szambelana
i pu³kownika-podporucznika armii, le¿y pomiêdzy Wapienic¹
a Jasienic¹ przy szosie cesarskiej u podnó¿a gór, w oddale-
niu jednej mili od miasta i stacji pocztowej Bielsko. Sk³ada
siê w zasadzie z trzech czêœci: Górne, Œrednie i Dolne Ja-
worze, z których ka¿da mia³a ró¿nych w³aœcicielu Jaworze
by³o pierwotnie w ca³oœci ksi¹¿êcym dobrem kameralnym,
które zosta³o w 1571 roku, ³¹cznie z maj¹tkiem bielskim,
sprzedane baronowi von Promnitz i by³o przez d³u¿szy czas
podporz¹dkowane bielskim w³aœcicielom.
W drugiej po³owie XVII stulecia by³o ju¿ podzielone i by³o do
roku 1752 w rêkach dwóch w³aœcicieli ziemskich. Miêdzy
innymi byli panowie: von Bludowski, von Centner, von Schlick,
von Starzinsky, von Javorsky, von Guretzky, von Kloch, von
Kornitz, von Marklovsky i von Lossau.
W polowie XVIII wieku w³aœcicielem Jaworza Górnego by³
Karol Gottlieb von Marklovsky, Jaworza Dolnego Ernest Le-
opold von Lossau. W roku 1752 Karol Gottlieb von Marklo-
vsky sprzeda³ swoj¹ czêœæ Jerzemu Ludwikowi von Lascho-

vsky, a kiedy w 1754 roku Ernest Leopold von Lossau zmar³,
w³aœciciel Jaworza Górnego zakupi³ równie¿ Jaworze Do³ne
(P.m. Prawdopodobnie kupi³ wtedy te¿ Jaworze Œrednie, gdy¿
og³osi³ siê wówczas pierwszym panem dziedzicznym ca³e-
go Jaworza). Ten¿e Laschovsky wybudowa³ w 1872 r. œwi¹-
tyniê protestanck¹ i przekaza³ fundacjê pastorowi Po jego
œmierci w dniu 18 stycznia 1787 r. maj¹tek przejê³a na mocy
testamentu jego córka Julia von Laschovsky, która w tym¿e
samym roku odst¹pi³a go bratu Jerzemu Adamowi von La-
schovsky. Za³o¿y³ on koloniê Na³ê¿e. Jerzy Adam zmar³
2 paŸdziernika 1792 r., a w nastêpnym roku - 1793 - 17 kwiet-
nia - na publicznej licytacji maj¹tek zakupi³ obecny pan (mowa
o Arnoldzie baronie Saint-Genois), który kontynuowa³ dalej
budowê kolonii Na³ê¿e, niezale¿nie od prowadzonych budów
zabudowañ gospodarczych, szko³y dla dzieci obu religii,
a w 1800 roku zadecydowa³ o budowie murowanego koœcio-
³a katolickiego, który mia³ zast¹piæ drewniany, wal¹cy siê
koœció³ek, bêd¹cy fili¹ koœcio³a-lokalii w Jasienicy.
Nadto znajduje siê tu pañski zamek z ozdobnym parkiem
i cieplarni¹, dwa dwory, dwa m³yny, jeden tartak, jedna ce-
gielnia, jeden piec wapienny, jeden ³om wapienia kamienne-
go, jeden kamienio³om, dwie kuŸnie, jedna gospoda przy
szosie cesarskiej, warzelnia piwa, gorzelnia. W maj¹tku pra-
cowa³o dwóch oficjalistów. Nale¿y tu wspomnieæ, ¿e miasto
Bielsko, na mocy przywileju z roku 1566, mia³o prawo nak³a-
dania okreœlonych op³at z tytu³u prowadzenia warzelni piwa
i gorzelni z wyszynkiem Jaworze zosta³o takimi op³atami ob-
ci¹¿one. Ca³e Jaworze liczy³o 146 domów i 971 mieszkañ-
ców, u¿ywa³o siê tu jêzyka œl¹sko-polskiego. Gleba orna jest
kamienista, mniej ni¿ œrednia, nadaj¹ca siê do uprawy ¿yta
i owsa, rzadko pszenicy i jêczmienia.."
Po œmierci Arnolda (1804) - fundatora m. in. Koœcio³a katolic-
kiego - dobra jaworzañskie sta³y siê w³asnoœci¹ jego syna
Filipa Ludwika, który mia³ wówczas 14 lat. Gospodarowa³a
wiêc w Jaworzu do czasu jego pe³noletnoœci wdowa po Ar-
noldzie - Julia z Laschovsky'ch. Œwiadectwem, jak¹ by³a,
jest istniej¹cy do dnia dzisiejszego napis na jej p³ycie na-
grobnej o treœci: „Op³akiwana i ¿a³owana przez wszystkich,
którzy j¹ znali, spoczywa tu niezapomniana przyjació³ka ludu,
Julia baronowa Saint-Genois z domu Laschovsky, urodzona
29 grudnia 1754 r., zmar³a 19 grudnia 1817 roku".
Syn Arnolda - Filip Ludwik - œladem ojca pe³ni³ s³u¿bê u boku
cesarzy i w roku 1827 podniesiony zosta³ przez cesarza Fran-
ciszka I do dziedzicznej godnoœci hrabiowskiej. Pomno¿y³
maj¹tek rodu o kilka maj¹tków. W 1829 r. wybudowa³ w Na-
³ê¿u kaplicê pod wezw. Œw. Jana Nepomucena, a w 1929-
1831 r. w Jaworzu Dolnym jednoklasow¹ szko³ê katolick¹
i plebaniê. Doprowadzi³ do podniesienia filialnego koœcio³a
katolickiego, przynale¿nego do lokalii w Jasienicy, do rangi
samodzielnego koœcio³a lokalnego. Na mocy og³oszonego
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przez cesarza Franciszka Józefa I Patentu Cesarskiego ewan-
gelicy w Jaworzu przyst¹pili 1 maja 1851 r. do budowy wie¿y
koœcielnej, któr¹ ukoñczono w 1852 r. Filip Ludwik ufundo-
wa³ dla wie¿y dzwon oraz w postaci darowizny potrzebny do
tej budowy materia³ budowlany, o czym jest wzmianka
w ówczesnej „Gwiazdce Cieszyñskiej". Przekazywa³ równie¿
dla biednych mieszkañców w swoich dobrach fundacje pie-
niê¿ne. Filip Ludwik mia³ dwóch synów, z których pierworod-
ny - Aleksander - zmar³ w wieku oœmiu lat i pochowany jest
na hrabiowskiej czêœci cmentarza katolickiego. Drugi syn -
Maurycy - mia³ dwie ¿ony. Z pierwsz¹ ¿on¹, zmar³¹ na go-
r¹czkê popo³ogow¹, mia³ syna Filipa Ernsta (ostatniego w³a-
œciciela dóbr jaworzañskich z tego rodu), z drug¹ siedmioro
dzieci. Dwie córeczki i 21-letni syn Ernst spoczywaj¹ na
cmentarzu w Jaworzu. Poza tym Maurycy mia³ jeszcze o 4
lata m³odsz¹ siostrê Mariê Aleksandrinê, której mê¿em by³
Henry Marquis de Ville Comte de Demblin. Filip Ludwik upa-
miêtni³ w 1820 r. swoich nie¿yj¹cych ju¿ dziadków, rodzi-
ców, szwagra i zmar³ego pierworodnego syna wybudowaniem
na cmentarzu katolickim obelisku z napisami w jêzyku ³aciñ-
skim oraz wykazem wszystkich posiadanych maj¹tków.
Obelisk doczeka³ siê w 2004 r. odnowy konserwatorskiej.
W roku 1862 Maurycy hrabia Saint-Genois za³o¿y³ w Jawo-
rzu pierwsze w Ksiêstwie Cieszyñskim uzdrowisko na tzw.
Œl¹sku austriackim, które cieszy³o siê ponad 20 lat wielkim
wziêciem; szczególnie wœród Polaków z Galicji, dla których
cenna by³a przede wszystkim istniej¹ca tu swoboda u¿ywa-
nia jêzyka polskiego. Pisa³ o tym obszernie krakowski Dzien-
nik Powszechny nr 48 z 1882r., który równie¿ w kilku nume-
rach zamieœci³ szereg piêknych litografii Jaworza z owego
okresu. Obszerne opisy uzdrowiska znajduj¹ siê tak¿e
w artyku³ach poety Wincentego Pola bêd¹cego tu kilkakrot-
nie na kuracji oraz w innych publikacjach. W 1877 r. wydana
zosta³a w Wiedniu przez C. K. Dworskiego i Uniwersyteckie-
go Ksiêgarza Wilhelma Braumüllera publikacja p.t. „Uzdro-
wisko Jaworze na Austriackim Œl¹sku -autor dr Michael Kauf-
mann - dworski i uzdrowiskowy lekarz hrabiów Saint-Genois
- Braumüllera Biblioteka K¹pielisk - nr 80".
Uzdrowisko upad³o pod rz¹dami ostatniego w³aœciciela tego
rodu, Filipa Ernsta, którego zgubi³o podobno zami³owanie do
hazardu, w owym czasie bardzo rozpowszechnionego wœród
arystokracji. Wystawiane przez niego weksle skupywa³ naj-
bogatszy magnat w ksiêstwie Henryk hrabia Larisch, co
umo¿liwi³o mu nabycie jaworzañskich dóbr na licytacji w roku
1906 za jeden milion sto piêædziesi¹t tysiêcy koron. Wgl¹d
do otrzymanego w sierpniu 2005 roku od ¿yj¹cych potom-
ków rodu archiwum rodowego zobowi¹zuje do sprostowania
tego odcinka historii. Filip Ernst pe³ni³ s³u¿bê pañstwow¹ jako
sekretarz legacyjny ambasady austriackiej w Madrycie.

W roku 1879 o¿eni³ siê z arystokratk¹ hiszpañsk¹ Juli¹ de
Moros y Luna Ramirez de Arellano, z któr¹ mia³ piêcioro dzie-
ci. Niew¹tpliwie pe³ni³ swoje obowi¹zki z oddaniem, skoro
zosta³ uhonorowany najwy¿szymi odznaczeniami hiszpañ-
skimi: Orderem de Carlos Tercero i Krzy¿em Komandorskim
Orderu Izabeli Katolickiej. W roku 1896 - w wieku 37 lat -
zmar³a na grypê jego ¿ona, osierocaj¹c dzieci. Najstarsze
liczy³o wówczas 9 lat, najm³odsze 3 lata. Wtedy to hrabia
zrezygnowa³ ca³kowicie ze s³u¿by pañstwowej i przeniós³ siê
z dzieæmi do Jaworza. Zw³oki ¿ony przewiezione zosta³y
z Madrytu na cmentarz jaworzañski. Dzia³o siê to w okresie,
kiedy Europê zala³a fala taniego zbo¿a i innych produktów
z Ameryki, powoduj¹c zubo¿enie ziemiañstwa. Filip Ernst,
chc¹c zapewniæ dzieciom odpowiednie wychowanie i wy-
kszta³cenie, zdecydowa³ siê sprzedaæ Jaworze Henrykowi
hrabiemu Larischowi na podstawie umowy. W tych ciê¿kich
czasach rz¹dcy maj¹tku nie byli w stanie dostarczaæ mu
niezbêdnych œrodków utrzymania. Rodzinê utrzymywa³ wiêc,
pobieraj¹c od hrabiego Larischa umowne kwoty na weksle.
Rozliczenie nast¹pi³o w 1906 r. Do 1908 roku rodzina miesz-
ka³a nadal w pa³acu. Sam Filip Ernst do chwili œmierci
w 1916 r. corocznie przyje¿d¿a³ na d³u¿szy pobyt do Jawo-
rza, gdzie pragn¹³ byæ równie¿ pochowany, co by³o prawdo-
podobnie z nowym w³aœcicielem uzgodnione. Pomimo no-
szenia siê z zamiarem sprzeda¿y maj¹tku hrabia przekaza³
w 1902 r. nieodp³atnie, 80-arow¹ parcelê pod budowê szko³y
w Na³ê¿u. (Nale¿y tu zauwa¿yæ, ¿e powojenni w³aœciciele
tego¿ maj¹tku: Lasy Pañstwowe oraz Instytut Zootechnicz-
ny dostali go od Skarbu Pañstwa nieodp³atnie. Gmina Jawo-
rze na tej zmianie w³aœcicieli do dziœ nie doczeka³a siê ¿ad-
nego po¿ytku, a wrêcz instytucje te, a tak¿e  powsta³y
w zespole pa³acowym w 1956 roku – po likwidacji Pañstwo-
wego Domu Dziecka dla sierot powojennych- M³odzie¿owy
Oœrodek Wychowawczy by³y czynnikiem hamuj¹cym roz-
wój Jaworza w kierunku uzdrowiskowym, mocno ju¿ zaawan-
sowany w okresie miêdzywojennym). W rêkach hrabiego La-
rischa i dwóch dalszych jego nastêpców maj¹tek znajdowa³
siê do 1945 r. Hrabia nie by³ zainteresowany dalszym prowa-
dzeniem uzdrowiska i nie wykona³ zaleceñ Œl¹skiego Urzê-
du Krajowego w Opawie, dotycz¹cych nowych wymogów dla
uzdrowisk W zwi¹zku z tym prawo Jaworza do statusu uzdro-
wiska zosta³o w 1909 roku zawieszone.
Zarówno Laszowscy, jak i hrabiowie Saint-Genois (³¹cznie
6 pokoleñ), s¹ pochowani na wydzielonym na cmentarzu ka-
tolickim miejscu. £¹cznie znajduje siê tam 20 odnowionych
w latach 2005-2006.p³yt nagrobnych. Wœród nich, austriac-
kiego marsza³ka polowego Christiana hrabiego na Stolber-
gu-Stolberg (ojca drugiej ¿ony za³o¿yciela uzdrowiska hrabi-
ny Gabrieli), który zmar³ w 1846 r we Lwowie, generalnego
inspektora uzdrowiska Edwarda Kwisdy, którego zas³ugi dla
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rozwoju Jaworza s¹ znane oraz dzier¿awcy maj¹tku Karola
Fornera, który zapisa³ siê wraz ze swoimi potomkami pozy-
tywnie w historii naszej miejscowoœci. Wnuk Karola Fornera
Robert Foedrich, miêdzywojenny za³o¿yciel najbardziej prê¿-
nej w powiecie bielskim organizacji m³odzie¿owej „Orlêta",
by³ wiêŸniem obozu koncentracyjnego. Jego matka, Floren-
tyna Foedrich, wieloletnia sekretarka i kasjerka hrabiego La-
rischa, po tragicznej œmierci syna zapisa³a swój maj¹tek
w 1951 r. jako fundacjê dla sióstr zakonnych. Poza wielu
innymi pozytywnymi dzia³aniami zawdziêcza siê Larischom
poparcie i pomoc w za³o¿eniu po I wojnie œwiatowej przez dr.
Zygmunta Czopa zak³adu wodoleczniczego. Zak³ad ten, bê-
d¹c niejako przed³u¿eniem dzia³alnoœci uzdrowiskowej, cie-
szy³ siê w okresie miêdzywojennym daleko i szeroko du¿¹
popularnoœci¹. Sam hrabia odda³ do dyspozycji starosty biel-
skiego W³adys³awa Bocheñskiego pomieszczenia w zam-
ku, gdzie bywa³o wiele znakomitoœci z krêgów politycznych,
naukowych i kulturalnych Polski miêdzywojennej, co mia³o
dla Jaworza du¿e znaczenie. W roku 1922 Henryk Larisch
wybudowa³ w Jaworzu Fabrykê Wyrobów Drzewnych zapew-
niaj¹c¹ pracê jaworzanom i mieszkañcom s¹siednich wsi.
W Jaworzu za³o¿y³ nowoczesne ogrodnictwo z nieznanymi
dot¹d w Polsce odmianami sadzonek drzew owocowych, cie-
sz¹cymi siê w bli¿szych i dalszych okolicach du¿ym popy-
tem oraz wyszkoli³ sporo ogrodników. W ramach parcelacji
gruntów sprzeda³ tanio kilkudziesiêciu mieszkañcom parce-
le budowlane. Przyczyni³ siê do wybudowania nowej plebanii
katolickiej, przekazuj¹c na ten cel ponad 2 ha gruntu. Dba³
bardzo o lasy i drogi leœne. Niemal¿e codziennie wizytowa³
(przewa¿nie konno) poszczególne czêœci swojego maj¹tku.
Mia³ wysokie agrotechniczne wykszta³cenie z tytu³em dok-
tora zdobyte w Anglii. Jego matka by³a Angielk¹. On sam
mia³ równie¿ angielskie obywatelstwo. W zak³adzie wodo-
leczniczym kuracjuszami by³o wiele znanych postaci. Dale-
ko posuniête prace, zwi¹zane z przywróceniem Jaworzu sta-
tusu uzdrowiska, pilotowane przez wojewodê œl¹skiego Mi-
cha³a Gra¿yñskiego, przekreœli³ wybuch II wojny œwiatowej.
I tak jak w okresie uzdrowiskowym renomê uzdrowisku zro-
bi³ m. in. Wincenty Pol, tak w okresie miêdzywojennym przy-
czyni³a siê do rozg³osu Jaworza pisarka Maria D¹browska,
bywaj¹ca tu wielokrotnie na kuracji. Napisa³a tu czêœæ swo-
jego dzie³a „Noce i dnie" oraz inne drobniejsze utwory. Opi-
sywa³a równie¿ walory Jaworza w czasopismach. Wiele miej-
sca poœwiêci³a Jaworzu w swoich „Dziennikach", pisz¹c na
wstêpie: „Do Jaworza na Œl¹sku Cieszyñskim wyje¿d¿a siê
po raz pierwszy tak, jak siê wyje¿d¿a dok¹dkolwiek b¹dŸ,
aby spêdziæ kilka wypoczynkowych albo leczniczych tygo-
dni, nastêpnie powraca siê tutaj wci¹¿ i wci¹¿, a wreszcie
chcia³oby siê czasami pozostaæ tu na zawsze... Znam Ja-
worze wiosn¹, jesieni¹, latem - o ka¿dej porze roku powaby

tego krajobrazu s¹ inne a zawsze jednakowo nieodparte".
Tak¿e i Jan Parandowski koñczy³ w Jaworzu rozpoczêt¹
w Grecji ksi¹¿kê „Dysk olimpijski". Ksi¹¿ka ta na konkursie
sztuki na XI Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 r.
zdoby³a dla Polski br¹zowy medal. Czêstym goœciem w Ja-
worzu by³ publicysta Stefan Kisielewski popularny „Kisiel",
który mia³ tu czêœæ rodziny, a na cmentarzu przodka Henry-
ka Augusta Kisielewskiego herbu „Jelita" - starszego radcê
skarbu, prezesa „Soko³a" i naczelnika urzêdu skarbowego,
którego w³adze polskie mianowa³y wiceprezydentem miasta
Bielska. By³ on w bliskich kontaktach z hrabi¹ Larischem.
W okresie miêdzywojennym powsta³o w Jaworzu w r. 1937
pierwsze w województwie œl¹skim Sanatorium PrzeciwgruŸ-
licze dla Dzieci i M³odzie¿y, najnowoczeœniejsza szko³a
w Jaworzu Dolnym i druga w Jaworzu-Na³ê¿u, pierwsze wiej-
skie k¹pielisko na Œl¹sku Cieszyñskim, wille wypoczynko-
we osób zas³u¿onych: by³ego wojewody wo³yñskiego Henry-
ka Józewskiego, by³ego premiera i ministra oœwiaty Janusza
Jêdrzejewicza, (legionisty, inicjatora s³ynnych w szkolnictwie
reform jêdrzejewiczowskich), dr. Mieczys³awa Rajsa, dr. Ta-
deusza Kosibowicza. Równie¿ w tych willach goœci³y liczne
postacie ze œwiata nauki, kultury i polityki. Wiele miejsca
zajê³oby wyliczanie wszystkich bywaj¹cych tu znanych osób.
W 1931 r. postawiony zosta³ w Jaworzu pomnik ku czci Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego. W uroczystoœci ods³oniêcia
pomnika uczestniczy³ m. in. poeta Julian Tuwim, który rów-
nie¿ bywa³ tu na kuracji. M.in. by³ tu tak¿e goœciem brat
Marsza³ka Bronis³aw Pi³sudski. W okresie powojennym przez
kilkadziesi¹t lat znajdowa³a siê na pomniku podobizna gen.
Karola Œwierczewskiego. W maju 1992 r. (po uzyskaniu przez
Jaworze — po 18 latach - samodzielnoœci administracyjnej),
staraniem mieszkañca Jaworza Józefa Tymona, na pomnik
wróci³a na powrót podobizna Marsza³ka. Ciê¿ko prze¿ywa³o
Jaworze lata okupacji. Aresztowania, obozy koncentracyj-
ne, wywozy na przymusowe roboty do Niemiec, przymuso-
we wcielanie mê¿czyzn do wojska niemieckiego, walka
w organizacjach podziemnych - wszystko to by³o udzia³em
zdezorientowanych mieszkañców, którzy przez ca³y czas
dr¿eli o ¿ycie swoich bliskich i op³akiwali tych, którzy zginêli
- m. in. tak¿e w Katyniu. W 1946 r. z datków mieszkañców
Jaworza i okolicy (Jasienicy, GrodŸca, Bierów, Wapienicy,
Miêdzyrzecza i Mazañcowic) powsta³ pomnik b. wiêŸniów
politycznych, nosz¹cy dziœ nazwê „Pomnik Ofiar Faszyzmu",
upamiêtniaj¹cy nazwiska 61 mieszkañców tych miejscowo-
œci, którzy stracili ¿ycie w obozach (z tego 20 jaworzan). Po
wojnie Jaworze, zniszczone kilkumiesiêcznymi walkami fron-
towymi i zaminowaniem rozleg³ych terenów, powoduj¹cym
dalsze ofiary wœród mieszkañców, d³ugo i z trudem odbudo-
wywa³o swoj¹ egzystencjê i zabiega³o bezskutecznie o kon-
tynuacjê prac zwi¹zanych z przywróceniem Jaworzu miana
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uzdrowiska. Niestety nie by³o dla niego tego tak bardzo upra-
gnionego „zielonego œwiat³a". Niemniej pozosta³o ono znan¹
i ciesz¹c¹ siê popularnoœci¹ miejscowoœci¹ lecznicz¹ z dwo-
ma sanatoriami, a tak¿e miejscowoœci¹ turystyczn¹ i wypo-
czynkow¹ z rosn¹c¹ na przestrzeni lat liczb¹ zak³adowych
oœrodków wypoczynkowych, których dyrekcje (g³ównie z Gór-
nego Œl¹ska) nie ¿a³owa³y pieniêdzy na dotacje dla stale mo-
dernizuj¹cej siê gminy. Równolegle rozwija³a siê baza wypo-
czynkowo-rozrywkowa. Cztery kolejne zmiany administracyj-
ne odbi³y siê niekorzystnie na rozwoju Jaworza. Pierwsza -
w 1946 - doprowadzi³a do powstania w Jaworzu Zarz¹du Gmi-
ny Zbiorowej dla Jaworza, Jasienicy i Wapienicy. Druga -
w 1955 r. - to dzia³alnoœæ miejscowoœci na w³asny rachunek
(wtedy by³y najwiêksze osi¹gniêcia, pomimo ¿e pomniejszo-
no Jaworze na rzecz Wapienicy o kilkaset ha ziemi w³¹cznie
z 43 budynkami i lasami). Trzecia - w 1973 r. - to likwidacja
gminy Jaworze i przy³¹czenie jej wraz z Miêdzyrzeczem do
Gminy Wapienica. Po powstaniu w 1975 r. województwa biel-
skiego gmina Wapienica zosta³a w roku 1977 przy³¹czona do
miasta wojewódzkiego Bielsko-Bia³a, a Jaworze i Miêdzyrze-
cze, wesz³y jako so³ectwa w sk³ad gminy Jasienica. Kilkulet-
nie starania jaworzan zosta³y w 1990 r. uwieñczone przywró-
ceniem Jaworzu samodzielnoœci administracyjnej. Nie spo-
sób jednak nadrobiæ tych 18 lat, w których Jaworze nie by³o
samodzielne, gdy¿ by³ to dla istniej¹cych  wówczas gmin okres
du¿ego boomu w rozwoju administracji pañstwowej. Powsta³y
nowoczesne siedziby gmin i inne obiekty u¿ytecznoœci pu-
blicznej. Ponadto zosta³y w tym okresie dokonane na terenie
Jaworza uw³aszczenia wiêkszoœci terenów u¿ytkowanych na
zasadach dzier¿awy ze skarbu pañstwa. Utracone zosta³y
tak¿e u¿ytkowane bezpoœrednio przez Prezydium Gromadz-
kiej Rady Narodowej w Jaworzu grunty, które w tym czasie
przesz³y na w³asnoœæ innych osób prawnych, nawet prywat-
nych, chocia¿ Jaworze by³o(z przydzia³u powiatu) ich wielo-
letnim u¿ytkownikiem, wobec czego mia³o pierwszeñstwo
w ich nabyciu. Niestety w tamtym czasie prawo zbywania
tych gruntów mia³a gmina Jasienica. Dziêki zorganizowanej
jednomyœlnej postawie mieszkañców gmin Jaworza i Jasieni-
cy nie dosz³o w 1997 r. do planowanej przez w³adze centralne
pi¹tej reorganizacji w administracji pañstwowej, polegaj¹cej
na przy³¹czeniu wschodniej czêœci odwiecznego Œl¹ska Cie-
szyñskiego do województwa ma³opolskiego.
Aktualnie znajduj¹ siê w Jaworzu: Beskidzki Zespó³ Leczniczo-
Rehabilitacyjny /za³o¿ony w 1994 r./, Centrum Zdrowia i Rehabi-
litacji - „Villa Barbara", Klinika Tradycyjnej Medycyny Chiñskiej,
hotel „Jawor" pod B³atni¹, z du¿ym krytym basenem, Oœrodek
Wczasowy „Relax", Amfiteatr wybudowany w 1969 r., Skansen
Regionalny Haliny i Zygmunta Podkówków, Galeria pod Groniem
w gospodarstwie agroturystycznym Ireny i Paw³a Steków, Do-
mowa Galeria Autorska Ewy i Krzysztofa Czaderów - rzeŸba,

malarstwo, bogate zbiory spreparowanych motyli i chrz¹szczy
oraz skarby wykopane na w³asnym polu.
Inne wa¿ne obiekty to: Koœció³ ewangelicko-augsburski, Koœció³
rzymskokatolicki pod wezw. Opatrznoœci Bo¿ej, Kaplica w Na³ê-
¿u pod wezw. Sw. Jana Nepomucena, Koœció³ Adwentystów Dnia
Siódmego, Zamek z budynkiem bramnym i dwiema oficynami,
Dolny Dwór, dawny dom kuracyjny, dawne sanatorium uzdrowi-
skowe „Sanitas", dawne wille uzdrowiskowe: „Langer", „Maury-
cy", „Kwisda", „Anna" (dzisiejszy Dom Sióstr Zakonnych), stara
szko³a ewangelicka, stara szko³a i plebania katolicka, leœniczów-
ka, fragment Górnego Dworu, Filia Banku Spó³dzielczego, Oœro-
dek Zdrowia, Szko³a Podstawowa im. Marii D¹browskiej (z przed-
szkolem), Dom Stra¿aka, Urz¹d Gminy, Gminna Biblioteka Pu-
bliczna (w budynku Urzêdu Gminy), Gimnazjum im. Gen. St.
Maczka z unikalnym Muzeum Fauny i Flory Morskiej, Przed-
szkole nr 2, Oœrodek Kolonijny „Ignis" dla dzieci biednych z Pol-
ski i z zagranicy (g³ównie z Ukrainy), zorganizowany w budynku
zlikwidowanej w 1978 r. szko³y w Na³ê¿u.) Szczególnym miej-
scem godnym zwiedzenia jest znajduj¹ce siê w centrum Jawo-
rza wzgórze Goruszka (411 m), na którego szczycie znajduje siê
budowla w kszta³cie gloriety sprzed równo dwustu lat. Jest ona
otoczona lasem czarnej sosny, który jest jedynym zwartym sta-
nowiskiem tego œródziemnomorskiego drzewa w Beskidzie Œl¹-
skim. W roku 2004 prze-prowadzono inwentaryzacjê tych cen-
nych okazów, których jest niespe³na 500 sztuk. Niestety nie przy-
bywa ich, gdy¿ prawdopodobnie w naszych warunkach nie roz-
mna¿aj¹ siê z samosiewek. W XIX wieku Goruszka nosi³a na-
zwê „Allianzberg", co wi¹za³o siê z histori¹ okresu napoleoñskie-
go (ówczeœni w³aœciciele dóbr w Jaworzu byli pochodzenia fran-
cuskiego z terenów dzisiejszej Belgii Rok nabycia przez nich
Jaworza - 1793 - by³ rokiem dojœcia do w³adzy Napoleona, a rok
œmierci twórcy gloriety - 1804 - by³ rokiem koronacji Napoleona
na cesarza. Po klêsce napoleoñskiej znalaz³ w Jaworzu schro-
nienie a¿ do swojej œmierci francuski krewny tego rodu Arnold de
Saint-Genois, dowódca wojsk królewskich i legionów, który upa-
miêtni³ siê postawieniem kolumny w parku przyzamkowym. Na
kapitelu kolumny by³a kamienna rzeŸba napoleoñskiego kapelu-
sza ozdobionego wieñcem laurowym. RzeŸba przetrwa³a dwie
wojny, ale komuœ jednak przeszkadza³a i znik³a. Na kolumnie
by³y wyryte s³owa w jêzyku ³aciñskim o treœci: „Dla upamiêtnie-
nia osób drogich Arnoldowi - wolnemu baronowi de Saint-Genois
- dowódcy wojsk królewskich i legionów - Julii wywodz¹cej siê
z rodu Laschovskich i jej jedynemu synowi - Filipowi - w imiê
uczuæ rodzinnych". Imiê „Arnold" powtarza³o siê w tym rodzie
bardzo czêsto jaworzañski Arnold by³ dziewi¹tym z kolei o tym
imieniu. Nale¿y nadmieniæ, ¿e historycy kwestionuj¹ to francu-
skie pokrewieñstwo. Przodkowie austriackich Saint-Genois przy-
byli na teren Austrii w po³owie XVII wieku. Poddaj¹ wiêc w w¹tpli-
woœæ, by móg³ jeszcze istnieæ jakiœ ich francuski krewny. Ich
zdaniem krewny ten pochodzi³ na pewno z terenu Austrii. Nad t¹
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spraw¹ nie mo¿na na razie stawiaæ kropki nad „i", mog¹ siê bo-
wiem dodatkowo wy³oniæ nieznane dot¹d fakty. Glorieta zosta³a
w 2003 roku ca³kowicie odrestaurowana przez konserwatora-spe-
cjalistê, a jej uroczyste „otwarcie" odby³o siê w dniu wejœcia Pol-
ski do Unii Europejskiej - 1 maja 2004 r. Godne polecenia jest
zwiedzenie zapory wodnej w Wapienicy na granicy z Jaworzem.
Jest to pierwsza zapora tego typu w Polsce, która zosta³a wybu-
dowana w latach 1928-1933. Otwarcie zapory przez Prezydenta
RP Ignacego Moœcickiego by³o wielkim wydarzeniem, w którym
uczestniczy³o okoliczne spo³eczeñstwo i dzieci szkolne. Znaj-
duje siê ona w urokliwym, licznie odwiedzanym miejscu, nazy-
wanym w dawnych czasach Dolin¹ Luizy. By³o to ulubione miej-
sce spacerowe zmar³ej m³odo na gruŸlicê ukochanej ¿ony ksiê-
cia Su³kowskiego. Do unikalnych miejsc nale¿y tak¿e „Uroczy-
sko Kultowe" na górze „Wysokie" (762 m), gdzie postawiona w
2002 roku tablica przypomina o tym miejscu z okresu reformacji
i odbywaj¹cymi siê tam wtedy tajnymi nabo¿eñstwami ewange-
lików. S¹ tam œlady po koœciele bez murów i dachu z 17 stopnia-
mi o kszta³cie amfiteatralnym.
W ilustrowanej ksiêdze ewidencji miejsc pamiêci w Jaworzu
wpisanych jest 30 obiektów godnych obejrzenia. Nie sposób
ich tu wszystkich wymieniæ, warto je jednak poznaæ, bowiem
przybli¿aj¹ one bardzo ciekaw¹, ponad 700-letni¹ historiê
Jaworza.
W 1991 roku Jaworze jako pierwsza gmina w powiecie ma
gazetê lokaln¹ „Echo Jaworza", od niedawna dostarczan¹
nieodp³atnie do ka¿dego domu.

Opracowa³a Jadwiga Roik
Franciszek Karol Szpok
Chroñmy dziedzictwo kulturowe

„ZOŒKA”   PE£NA S£AW
Willa „Zoœka”, du¿a, piêkna architektonicznie budowla po-
kryta czerwon¹ dachówka, po³o¿ona na pogórzu jaworzañ-
skim u podnó¿a „Wysokiego” widoczna jest z daleka. Po
Jaworzu kr¹¿¹ legendy o jej dawnej œwietnoœci „towarzyskiej”,
natomiast mniej znan¹ jest osoba, której imieniem nazwano
budynek – Zofia Kosibowicz – Rydel.
Dworek Kosibowiczów, Jan Broda, wybitny regionalista œl¹ski,
nazwa³ trafnie w jednym ze swych artyku³ów opublikowanych
przed lat w „Kronice Beskidzkiej” – „ Jaworzañskim Sopliców-
kiem”. S³usznie te¿ podkreœli³, i¿ by³ on, zw³aszcza w okresie
miêdzywojennym, drugim obok zak³adu dr Zygmunta Czopa
oœrodkiem ¿ycia kulturalnego w Jaworzu. Tu bowiem domownicy
spotykali siê na biesiadnych dysputach z luminarzami polskiej
kultury, nauki oraz polityki. Byli oni najczêœciej kuracjuszami „czo-
powskiego” sanatorium i chêtnie przybywali do goœcinnych go-
spodarzy, zw³aszcza ¿e gustownie urz¹dzon¹ willê otacza³ prze-
piêkny park pe³en rzadkich okazów flory. Ten nowoczesny dwo-
rek – pa³acyk wiejski zbudowa³ w 1934 roku dr Tadeusz Kosibo-
wicz, dyrektor szpitala w Bêdzinie. Jego ¿ona Maria pragnê³a

stworzyæ tutaj oœrodek dysput, wzorowany na krakowskich czy
warszawskich „salonach”, urz¹dzanych przez propagatorów lite-
ratury i sztuki. Z mi³oœci do córeczki Zosi rodzice nadali domo-
stwu imiê „Zoœka”. Marzenia Kosibowiczów zwi¹zane z kulturo-
twórcz¹ funkcj¹ „Zoœki” spe³ni³y siê co do joty.
Opowiada p. Zofia Kosibowicz - Rydel: „Pzyje¿d¿a³am do tej wspa-
nia³ej podgórskiej miejscowoœci najpierw z ca³¹ rodzin¹, gdy¿ by³
to nasz drugi prawdziwy dom rodzinny, a po œmierci mamy w roku
1968 i ojca trzy lata póŸniej – ju¿ sama. Jeszcze przez cztery lata
stara³am siê utrzymaæ ojcowiznê, ale niestety zawa¿y³y problemy
finansowe i rodzinne, tak ¿e z ogromnym ¿alem zmuszona by³am
do sprzeda¿y wilii „Zoœka”. Ale przyje¿d¿a³am tu stale – bo mu-
szê, serce mnie tu ci¹gnie – przynajmniej raz w roku na wywcza-
sy dla podratowania zdrowia. Mieszka³am wiele razy u pañstwa
Boraków, którzy posiadaj¹ posesjê naprzeciw „Zoœki”. Pragnê³am
byæ blisko niej, patrzeæ na ni¹ i wspominaæ, wspominaæ. W latach
przedwojennych zw³aszcza, ale i póŸniej, po wojnie bywali w na-
szym domostwie znani, popularni i s³awni ludzie…”
Na podstawie pamiêtników, rodzinnych pami¹tek, fotografii i bez-
cennych listów, wœród których znajduj¹ siê tego rodzaju „bia³e
kruki”, jak listy Henryka Sienkiewicza, W³adys³awa Mickie-
wicza – syna Adama, krewniaka Lucjana Rydla, Kazimierza
Przerwy – Tetmajera, arcyksiêcia Stefana Habsburga. Z opo-
wieœci Zofii Kosibowicz – Rydel wy³aniaj¹ siê postacie tych,
którzy bawili  w „Zoœce”: dr Mieczys³aw Rajs – lekarz wileñski,
który za namow¹ Kosibowiczów osiedlili siê w Jaworzu,
ks. J. Korni³owicz – kapelan marsza³ka Józefa Pi³sudskiego,
minister Janusz Jêdrzejewicz, Henryk Józewski – wojewoda
wo³yñski, a póŸniej ³ódzki, Helena Chmurka - córka Stanis³a-
wa Wyspiañskiego, Maria D¹browska i Zofia Kossak –
Szczucka, Julian Tuwim wraz z braæmi Stawro i Piotrem
Chojnowskim, Gustaw Morcinek.

 *   *   *
Karol Jaworski znany folklorysta i „szperacz” po zakamar-
kach historii Jaworza relacjonowa³ mi swego czasu: „W la-
tach trzydziestych zauwa¿yliœmy m³odziutk¹, weso³¹ blon-
dyneczkê, która spaceruj¹c po wsi, jakby tañczy³a. A ze by³a
bardzo m³oda, to podobno „dopisywa³a” sobie lat, aby ucho-
dziæ za doros³¹. Powoli dowiadywaliœmy siê, ¿e to Zosia
Kosibowiczówna z „ Cioskówki” , wywodz¹ca siê a¿ z dale-
kiego Bêdzina. I ona sama, jak te¿ willa „Zoœka” stawa³y siê
coraz popularniejsze wœród jaworzan…”
Pani¹ Zofiê Rydel – Kosibowicz  i jej  córkê Barbarê odwie-
dzi³em z bukiecikiem kwiatów i „ Echem Jaworza” pod koniec
ubieg³ego roku w ich nowym siedlisku, piêknej stylowej drew-
nianej wilii góralskiej o numerze 21 przy ul. Akacjowej w Jawo-
rzu Górnym, w bezpoœredniej bliskoœci z moj¹ ul. Stokrotek, co
mnie ogromnie rozradowa³o. I tym sposobem niejako rozpo-
cz¹³em, czy inaczej mówi¹c, otworzy³em nowy dyskusyjny „sa-
lon”, w nowej wilii „Zofia”, któr¹ tak „ochrzci³em” w odró¿nieniu
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RAJD JAWORZA 2008
W ubieg³ym roku dziêki wsparciu i pomocy wielu Jaworzan
zosta³y zorganizowane: Pierwszy Samochodowy Rajd Ja-
worza i Festyn „Na Powitanie Wakacji”. Dobra wola nie-
mal¿e wszystkich przedsiêbiorców i wielu handlowców z Ja-
worza prze³o¿y³a siê na zgromadzenie niezbêdnych funduszy
i atrakcyjnych nagród. Bezinteresowne zaanga¿owanie siê na-
uczycieli i wychowawców, cz³onków zespo³ów artystycznych,
wszystkich organizacji pozarz¹dowych i klubów sportowych
umo¿liwi³o bardzo sprawne przeprowadzenie obu imprez. Taka
postawa ponad 70. osób jest dowodem niezwyk³ego poczucia
wspólnoty w gotowoœci do dzia³ania jednych dla dobra i ucie-
sze innych. Jest to wielki kapita³ naszej Ma³ej Ojczyzny.
W opiniach uczestników obie imprezy by³y udane, wyzwoli³y
aktywnoœæ i zaanga¿owanie oraz jak¿e potrzebn¹ dla roz-
woju Jaworza integracjê mieszkañców, choæ organizowane
by³y po raz pierwszy.

od przedwojennej „Zoœki”, jako ¿e up³yw czasu sk³ania mnie do
tego. Brakuje odnoœnej nazwy na frontonie tego domu, ale mo¿e
jakiœ jaworzañski rzemieœlnik wykona takowy gratisowo!
Pani Zofia raz jeszcze przypomnia³a mi drogê ¿yciow¹ swe-
go ojca dr med. Tadeusza Kosibowicza, wybitnego lekarza
i dyrektora szpitala w Bêdzinie, ofiarnego spo³ecznika i wiêŸ-
nia kilku hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Tam z na-
ra¿eniem w³asnego ¿ycia ratowa³ od niechybnej œmierci wie-
lu mêczenników faszystowskiego terroru, w trym równie¿
¯ydów. Jeden z ocalonych przez doktora – ksi¹¿ê Krzysztof
Radziwi³³ – opisuje dok³adnie te czasy grozy w opublikowa-
nych wspomnieniach. Za te heroiczne czyny dr T. Kosibo-
wicz uzyska³ „Dyplom Honorowy” wraz z Medalem
„Sprawiedliwych wœród Narodów Œwiata”, co zosta³o
uwiecznione na „Wzgórzu Pamiêci w Jerozolimie”.
Nasza „salonowa” dysputa o jaworzañskiej przesz³oœci by³a bar-
dzo d³uga i wielce interesuj¹ca. Albumy starych zdjêæ okrasza³y
ja znakomicie. Cieszê siê ¿e zosta³em zaproszony na nastêpn¹.

*   *   *
I niejako w post scriptum dodam, ¿e na dawnej wilii „Zoœka”
moim zdaniem, i nie tylko, winna zostaæ zamieszczona odpo-
wiednia tablica pami¹tkowa. Bowiem bytnoœæ w niej tak wielu
i tak znakomitych osobistoœci ze sfery kultury i polityki w pe³-
ni za tym œwiadczy. Przecie¿ na domach, w których przeby-
wa³a na krótko jedna czêsto znamienitoœæ upamiêtnia siê od-
powiednio. A có¿ dopiero w tym przypadku. Przedk³adam tê
sprawê do przemyœlenia i sfinalizowania przez Towarzystwo
Mi³oœników Jaworza. Oczywiœcie za zgod¹ dawnej w³aœciciel-
ki jak i obecnych posesjonatów.               Franciszek K. Szpok

„OD KOPISTY DO BIBLIOTEKI CYFROWEJ”
Taki tytu³ nosi³a wystawa w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Jaworzu. Na wystawie prezentowana by³a nowa kolekcja
ksi¹¿ek elektronicznych ze zbiorów w³asnych Ksi¹¿nicy
Beskidzkiej, oraz plansze reprinty, mikrofilmy, CD-ROM-y
ilustruj¹ce historiê i metody – dygitalizacji, która oznacza
wprowadzenie do komputerów tradycyjnych drukowanych
(lub rêkopiœmiennych) materia³ów bibliotecznych w postaci
danych cyfrowych metod¹ skanowania. Przedstawienie za-
sobów dziedzictwa kultury i wiedzy naukowej w postaci zdi-
gitalizowanej ma zasadnicze znaczenie dla zachowania jed-
noœci dziedzictwa europejskiego. W ramach wspó³pracy
z Bibliotek¹ wystawê zwiedzili i uczestniczyli w lekcjach
bibliotecznych uczniowie klas VI SP nr 1 w Jaworzu z Do-
rot¹ Krzykowsk¹, Marzen¹ Grygierczyk i Ma³gorzat¹ Chole-
wik.                                Danuta Krzywolak – Worotyñska

WSPÓLNE SPRAWY str. 18, 19, 20, 21

Rywalizacja rodzinnych dru¿yn w licznych konkursach pa-
rasportowych oraz za³óg bior¹cych udzia³ w rajdzie samo-
chodowym sprawi³a wiele radoœci, a tak¿e wywo³a³a niezwy-
k³e emocje, tym bardziej ¿e za zajêcie I, II i III miejsca dru-
¿yny i za³ogi otrzymywa³y ciekawe nagrody.
Wystêpy i pokazy miejscowych artystów, twórców i spor-
towców rozwinê³y poczucie dumy z Wartoœci jakimi szczy-
ciæ siê mo¿e Jaworze.
OPGJ i Redakcja Echa Jaworza zamierza powtórzyæ obie im-
prezy w dniach 21 i 22 czerwca br., zgodnie z za³o¿on¹ ich
cyklicznoœci¹.
Tego typu inicjatywy s¹ wskazywane w wielu programach
Unii Europejskiej jako niezwykle wa¿ne ze wzglêdu na sty-
mulowanie rozwoju aktywnoœci spo³ecznoœci lokalnych,
wspólnot samorz¹dowych, a tak¿e wzmocnienie transgra-
nicznych kontaktów mieszkañców. Dlatego zamierzamy
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w tym roku zaprosiæ do udzia³u w obu imprezach mieszkañ-
ców zaprzyjaŸnionej gminy Komorni Lhotka w Czechach,
gdzie planowany jest pó³metek rajdu.
Zwracamy siê do wszystkich, którym nie obce jest poczucie
solidarnoœci w promocji Jaworza z proœb¹ o przyjêcie zapro-
szenia na spotkanie w dniu

28. marca o godz. 18.00 do Villi Barbara
by wspólnie oceniæ przygotowany przez organizatorów pro-
gram oraz przewidywany preliminarz kosztów i sposób ich
pokrycia.                                                                   red

SPOTKANIE REDAKTORÓW
Redakcja wystosowa³a list do wszystkich redaktorów two-
rz¹cych od pocz¹tku „Echo Jaworza”. Fragmenty drukujemy
poni¿ej.
Szanowni Pañstwo.
W listopadzie 2007 roku minê³o 16 lat od wydania pierwsze-
go numeru Echa Jaworza.
Wówczas zespó³ redakcyjny zwróci³ siê do mieszkañców
Jaworza z zachêt¹ do sta³ej lektury nowego miesiêcznika.
Z wzruszaj¹cego artyku³u wstêpnego, który ju¿ dziœ znajduje
siê w anna³ach historii Jaworza, cytujê niektóre fragmenty:
„Motywacj¹ do wydania lokalnej gazety by³ ogólny brak rze-
telnej, bie¿¹cej informacji o sprawach najbli¿szych jaworza-
nom, szczególnie w nowej sytuacji Jaworza, jako samodziel-
nej gminy” i dalej „Chcielibyœmy, aby obecnoœæ gazety przy-
czyni³a siê do konsolidacji œrodowiska, ………….”
To wyzwanie pozostaje nadal aktualne. Wprawdzie dziœ pi-
sz¹c o nowej sytuacji Jaworza nale¿a³oby dodaæ: ….. samo-
dzielnej gminy bêd¹cej cz¹stk¹ Unii  Europejskiej, le¿¹cej
w Polsce wolnej od granic wewn¹trz niemal ca³ej Europy,
z rozwijaj¹c¹ siê gospodark¹ i wzrastaj¹cym poziomem ¿ycia
obywateli, ale ci¹gle Jaworza czekaj¹cego na powrót do cza-
sów œwietnoœci. Tym bardziej aktualne jest wyzwanie o rolê
gazety w procesie konsolidacji i integracji lokalnej spo³ecz-
noœci na rzecz przysz³oœci Jaworza.

Wysy³am ten list z wiar¹ i nadziej¹ przyjêcia zaproszenia do
dyskusji na ten temat. Nikt lepiej ni¿ grono wszystkich re-
daktorów Echa Jaworza, tak wielce dla Jaworza zas³u¿onych,
nie doradzi, w jaki sposób najlepiej redagowaæ nasz¹ gazetê
tak by spe³ni³a opisan¹ wy¿ej rolê bêd¹c równoczeœnie ga-
zet¹ blisk¹ ka¿demu mieszkañcowi.
Wójta Zdzis³awa Byloka zapraszam jako wydawcê gazety,
zawsze otwartego na wszelkie pomys³y podnosz¹ce poziom
i poczytnoœæ Echa Jaworza.

W dniu 7. marca w Urzêdzie Gminy odby³o siê spotkanie
redaktorów, którzy tworzyli i obecnie tworz¹  „Echo Jawo-
rza”. Wszyscy zadeklarowali wspó³dzia³anie w imiê podno-
szenia poziomu gazety i jej wp³ywu na konsolidacjê spo-
³eczn¹ z g³ównym jednak przes³aniem by nade wszystko
sprostaæ oczekiwaniom Czytelników. Uznano równie¿ za
celowe wprowadzenie do gazety kolumny „Czytelnicy Pisz¹”.
W spotkaniu uczestniczyli: Jadwiga Roik i Ma³gorzata Ko-
biela – Gryczka, Pawe³ Mularz, Marian Zygmunt, Franciszek
K. Szpoka, Roman Rucki, Wojciech Sabo oraz wójt Zdzi-
s³aw Bylok.                                                                 wb

DANE DEMOGRAFICZNE RUCHU LUDNOŒCI
W GMINIE JAWORZE

ROK 2007
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„PLECIONKI NA PRZEDNÓWKU”
Oœrodek Promocji Gminy Jaworze wspieraj¹c inicjatywê Ko³a
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 8 z Jaworza oraz Ko³a
Gospodyñ Wiejskich Nr 2 w Jaworzu zaprasza na cykliczne
wiosenne spotkanie twórcze „Plecionki na Przednówku”
z wystaw¹ prac rodzimych twórców, które odbêdzie siê
05.04.2008 r. o godzinie 17.00 w Sali OSP Jaworze przy ul.
Zdrojowej 186. Zaproszenie do udzia³u w wystawie kierujemy
do wszystkich, którzy tworz¹ oraz tych, którzy pokonuj¹c nie-
œmia³oœæ chc¹ podzieliæ siê swoj¹ pasj¹ i artyzmem.
W godzinach 18.00 do 20.00 przewidywana jest zabawa ta-
neczna. Wstêp 10 z³ – w tym poczêstunek zorganizowany przez
KEiR Nr8 i KGW Nr2.
Osoby chêtne do czynnego wziêcia udzia³u w wystawie proszone
s¹ o kontakt z OPGJ pod nr tel. (033)817-30-79 lub (033)817-32-37

RYBA? NAJLEPSZY WYBÓR  dokoñczenie
Potrawy z ryb, zalecane s¹ dla zmuszonych lub po prostu
sk³onnych do korzystania “z diety niskokalorycznej. Zalece-
niem osób zajmuj¹cych siê profesjonalnie ¿ywieniem cz³o-
wieka jest, by przynajmniej dwa posi³ki w tygodniu by³y przy-
gotowywane z udzia³em ryb. W œwietle powy¿szych danych
wydaje siê to jak najbardziej uzasadnione.
Co i jak kupowaæ?
Podstawowym kryterium wyboru s¹ zwykle preferencje kon-
sumenta w odniesieniu do gatunku ryby. Te jednak czêsto
utrwalaj¹ siê w oparciu o wczeœniejsze doœwiadczenia kuli-
narne. Preferujemy zwykle te gatunki ryb, które wczeœniej
dostarczy³y nam lub innym osobom pozytywnych wra¿eñ
przy stole. Podstawow¹ role w preferencjach kulinarnych
odgrywa jednak najczêœciej jakoœæ surowca i sposób przy-
rz¹dzenia, zatem warto czasem zadaæ sobie trud ekspery-
mentowania kulinarnego. Oczywistoœci¹ jest, podobnie jak
w przypadku innych produktów ¿ywnoœciowych, ¿e najwy¿sz¹
wartoœæ maj¹ zawsze produkty œwie¿e. Przez wiele lat utrzy-
mywa³o siê przekonanie, ¿e œwie¿a jest jedynie ryba ¿ywa.
Obecnie, wobec intensywnego rozwoju technologii przetwór-
stwa i przechowalnictwa ryb, przedstawiony powy¿ej waru-
nek powoli traci na wartoœci. Pomimo ewidentnej zmiany ja-
koœciowej jaka nast¹pi³a w ostatnich latach na rynku ryb-
nym, warto przy zakupie zwróciæ uwagê na kilka cech jakie
wyró¿niaj¹ produkt œwie¿y. Oprócz zapachu, warto przyjrzeæ
siê jak ryba (lub produkt jej przetwarzania) wygl¹da. Wiado-
mo, ¿e „ryba psuje siê od g³owy” (tym razem bez przenoœni).
Zatem przede wszystkim skrzela ryby œwie¿ej s¹ ciemno-
czerwone, po uboju zmieniaj¹ kolor na ró¿owy. Powinny byæ
wolne od plam, przebarwieñ i œluzowatych nacieków. Jedy-
nie u sandacza szybko zmieniaj¹ kolor na cielisty, co w przy-
padku tego gatunku nie œwiadczy jeszcze o rozpoczynaj¹-

cym siê rozk³adzie. Drugim kryterium oceny powinny byæ
oczy. U ryby œwie¿ej przypominaj¹ te, z jakimi mamy do
czynienia u ryby ¿ywej. S¹ lœni¹ce, dobrze osadzone, nie
zapadniête. Oczy zmêtnia³e, zaschniête i zapadniête
œwiadcz¹, ¿e mo¿emy mieæ do czynienia z ryb¹ nie pierw-
szej œwie¿oœci. Wyj¹tkiem jest tu sandacz, którego oczy
w sposób naturalny s¹ „mêtne”, czy raczej opalizuj¹ce. Jest
to cecha specyficzna gatunkowo i jeœli pozosta³e cechy (osa-
dzenie, lœnienie) s¹ w³aœciwie, nie ma powodu do niepokoju.
Podobnie skóra powinna mieæ kolor charakterystyczny dla
gatunku, pozbawiona przebarwieñ, plam i nacieków. Pozo-
staje jeszcze test palpacyjny. Warto prosiæ przed zakupem
sprzedawcê, by – jeœli kupujemy rybê w ca³oœci – ucisn¹³
palcem cia³o ryby mniej wiêcej w po³owie jej d³ugoœci. U ryby
œwie¿ej, po takim uœciœniêciu nie pozostaje na d³ugo wg³ê-
bienie. Sprê¿ystoœæ miêœni powoduje cofniêcie siê miejsca
uœcisku do stanu wyjœciowego, lub zbli¿onego do wyjœcio-
wego. Jeœli mamy do czynienia nie z ca³¹ ryb¹, lecz np.
filetem ze skór¹, warto przyjrzeæ siê skórze, która powinna
odpowiadaæ kryteriom przedstawionym powy¿ej. Warto tak-
¿e przyjrzeæ siê warstwie miêsni. U ryby œwie¿ej powinna
byæ jednolita, lœni¹ca, warstwy miêœni nie powinny wyraŸnie
rozdzielaæ siê. No i oczywiœcie zapach powinien byæ œwie-
¿y, swoisty dla ryby, bez obcych nalecia³oœci.
Co jednak zrobiæ, jeœli decydujemy siê na zakup produktu
mro¿onego? Pozostaje zwrócenie uwagi na producenta i ter-
min przydatnoœci do spo¿ycia. Jeœli produkt jest paczkowa-
ny fabrycznie, warto przyjrzeæ siê, czy w wewn¹trz opako-
wania nie wystêpuje zlokalizowana w jednym miejscu jedno-
lita bry³a szklistego lodu. Mog³oby to bowiem œwiadczyæ, ¿e
produkt uleg³ wczeœniej rozmro¿eniu i zosta³ ponownie za-
mro¿ony, a to dyskwalifikuje produkt. Mro¿one filety rybne
sprzedawane luzem nie poddaj¹ siê niemal ¿adnej z powy¿-
szych ocen, zatem pozostaje jedynie ocena wêchowa, no
i oczywiœcie, jeœli po rozmro¿eniu oka¿e siê, ¿e mamy do
czynienia z produktem nie œwie¿ym, pozostaje reklamacja.
Niemniej jednak, wiêkszoœæ oferowanych na rynku ryb i pro-
duktów rybnych odpowiada obecnie w³aœciwym standardom,
a powy¿sze uwagi pomog¹ jedynie w upewnieniu siê kupuj¹-
cego, ¿e nabywa produkt najwy¿szej jakoœci.
Jak przyrz¹dziæ karpia bez oœci?
Przyrz¹dzenie gotowych pó³produktów rybnych zwykle nie
nastrêcza trudnoœci. Potrzebny jest jedynie pewien zasób
wiedzy ogólno-kulinarnej i dostêpnoœæ odpowiednich przepi-
sów przyrz¹dzania. Jednym z istotnych i znanych elemen-
tów rynku rybnego w Polsce jest karp. Zwykle postaci¹ osta-
teczna prowadzonego w warunkach domowych „przetwarza-
nia” karpia jest dzwonko, które nastêpnie jest zwykle panie-
rowane i sma¿one. U karpia (tak jak u wszystkich ryb kar-
piowatych) wystêpuj¹ oœci œródmiêœniowe, które czêsto s¹
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NASI  NIEZWYCZAJNI

RAJDOWY MISTRZ Z JAWORZA
W ubieg³ym
roku w trakcie
festynu „Na Po-
witanie Wakacji”
uczestnicy kon-
kursów o tytu³
„Dru¿yny Roku

2007” i za³ogi „Pierwszego Samochodowego Rajdu Jaworza”
mogli ogl¹daæ rajdowego Fiata Seicento. Na zielonej murawie
trawnika w Villi Barbara ¿ó³to - bia³y samochód z wielkimi nu-
merami startowymi i niebieskim napisem „berndorf” na masce
budzi³ zainteresowanie nie tylko m³odzie¿y. By³ to pierwszy
sygna³, ¿e w Jaworzu oprócz pasjonatów ³ucznictwa, kick bo-
xingu, siatkówki, pi³ki no¿nej, rowerów górskich mamy te¿
mi³oœników sportów samochodowych. Poniewa¿ zbli¿a siê
termin II Festynu i Rajdu redakcja poprosi³a w³aœciciela Se-
icento o podzielenie siê z czytelnikami histori¹ „prawdziwego”
kierowcy rajdowego. Okaza³ siê nim sympatyczny, skromny
m³odzieniec, student Akademii Techniczno Humanistycznej
w Bielsku-Bia³ej jaworzanin Marcin Kwaœny.
                          Z Marcinem rozmawia³ Wojciech Bertisch.
Przeczyta³em w Internecie o Twoich sukcesach odno-
szonych w rajdach samochodowych. Jaka by³a droga
do sukcesów?
Transmisje czy migawki z rajdów samochodowych ogl¹dane
 w telewizji tworz¹ u widzów wra¿enia mro¿¹ce krew w ¿y³ach.
Te rajdowe za³ogi tworz¹ zawodowcy je¿d¿¹cy najczêœciej

w teamach fabrycznych, których fundusze s¹ niewyobra¿al-
ne. Ale ci kierowcy i piloci  te¿ kiedyœ zaczynali od kibicowa-
nia na wyœcigach i rajdach, no i marzyli choæby o namiastce
samochodu. Pierwszy rajd samochodowy mia³em okazjê ogl¹-
daæ w 2001 roku, by³ to Rajd Wis³y. Maj¹c 10 lat dosta³em
motorynkê i wtedy ju¿ oczami wyobraŸni œciga³em siê na tra-
sach rajdów i wyœcigów. Potem „zas³u¿y³em” sobie u rodzi-
ców na motocykl. Nie zamierza³em jednak anga¿owaæ siê
w sportow¹ rywalizacjê motocyklow¹ z uwagi na zbyt du¿e
ryzyko zwi¹zane z uprawianiem tej dyscypliny. Zacz¹³em po-
znawaæ tajniki konstrukcji i zasad dzia³ania silników motocy-
klowych i samochodowych, skrzyni biegów oraz innych me-
chanizmów, a tak¿e techniki wyczynowej jazdy. Bardzo wiele
zawdziêczam Tacie, który sam majsterkuj¹c przy motocyklach
i samochodach zdoby³ wiedzê i doœwiadczenie, któr¹ chêtnie
mi przekazywa³. Rodzi³o siê zami³owanie, pasja kierowcy raj-
dowego. Powa¿nie zacz¹³em o tym myœleæ maj¹c 18 lat. Te-
raz mam 23 lata, a pierwsze sukcesy przysz³y w 2005 r. Zdo-
by³em tytu³ Mistrza Kierowców Amatorów Okrêgu Œl¹skiego
w klasyfikacji generalnej, Mistrza Tychów na torze prób do-
œwiadczalnych FAP, a w Beskidzkich Mistrzostwach Kierow-
ców Amatorów tytu³ wicemistrza w klasyfikacji generalnej.
Proszê, trochê zwolnij. Przecie¿ wczeœniej musia³eœ
gdzieœ trenowaæ, æwiczyæ,  czymœ i gdzieœ jeŸdziæ?
Tak, mia³em Fiata Cinquecento 704cc, którym startowa³em
w rajdach dla kierowców  amatorów ucz¹c siê podstaw spor-
towego prowadzenia samochodu, regulaminów technicznych
oraz zasad rozgrywania imprez samochodowych. W 2004 roku

powodem rezygnacji “z konsumpcji karpia na rzecz innych
gatunków. Z uwagi jednak na dostêpnoœæ karpia, jego walory
od¿ywcze i smakowe, dobrze jest znaæ inne ani¿eli trady-
cyjne sposoby jego przyrz¹dzania. Mo¿liwe jest nawet
w warunkach domowych przyrz¹dzenie karpia „bez oœci”.
Przede wszystkim nale¿y z oczyszczonej i od³owionej tusz-
ki karpia œci¹æ filety. Wykonuje siê to ostrym no¿em o d³u-
gim, elastycznym ostrzu (w handlu dostêpne s¹ nawet spe-
cjalne no¿e s³u¿¹ce do filetowania ryb). Takim w³aœnie no-
¿em nale¿y naci¹æ skórê i miêœnie wzd³u¿ p³etwy grzbieto-
wej i prowadz¹c ostrze d³ugimi poci¹gniêciami po powierzchni
¿eber “w kierunku brzusznym, stopniowo œci¹æ filet wraz ze
skór¹. Podobnie post¹piæ nale¿y “z drugiej strony cia³a,
w wyniku czego uzyskujemy dwa filety. Pozosta³y po zdjê-
ciu filetów szkielet koœciec wraz z resztkami miêœni, mo¿e
byæ wykorzystany jako surowiec do przyrz¹dzenia zupy ryb-
nej, lub galarety. W miêœniach filetów, choæ nie wystêpuj¹
ju¿ ¿ebra, w dalszym ci¹gu pozostaj¹ oœci œródmiêœniowe.
Aby siê ich pozbyæ, nale¿y na desce do krojenia u³o¿yæ filet

ze skór¹ (!), warstw¹ miêœni ku górze i ostrym no¿em wyko-
nywaæ w poprzek filetu (przez ca³a jego szerokoœæ) co 3-4
mm naciêcia nie dochodz¹ce do skóry. “W trakcie wykony-
wania naciêæ wyraŸnie wyczuwalny jest opór oœci œródmiê-
œniowych. W ten sposób, choæ oœci nie zosta³y faktycznie
usuniête, jednak ulegaj¹ one rozdrobnieniu na krótkie frag-
menty. Które podczas dalszej obróbki termicznej ulegaj¹
dalszej destrukcji, polegaj¹cej na „obtopieniu” miejsc naciê-
cia. Istotne jest, by skóra filetu nie zosta³a przeciêta, gdy¿
to ona w³aœnie zapobiega rozpadaniu siê naciêtych miêsni
podczas sma¿enia. Dalsza obróbka, przyprawianie, panie-
rowanie i sma¿enie zale¿y od indywidualnych preferencji
konsumenta. Spo¿ywaj¹c tak przygotowany filet, mo¿emy
ju¿ nie obawiaj¹c siê zad³awienia oœæmi, poniewa¿ podczas
konsumpcji s¹ one po prostu niewyczuwalne. Z tego powo-
du, jest to produkt bezpieczny dla dzieci. Co wiêcej, konsu-
muj¹c filet wraz z drobno pociêtymi oœæmi, korzystamy
z wyj¹tkowo bogatego Ÿród³a wapnia, jakim s¹ zwi¹zki wap-
niowe stanowi¹ce zr¹b koœci.                                      mk
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zamieni³em Cinquecento na Seicento Sporting. Przygotowa-
³em go do udzia³u w rajdach profesjonalnych -  homologowana
klatka bezpieczeñstwa, fotele kube³kowe wyczynowe z odpo-
wiednimi pasami bezpieczeñstwa, system gaœniczy oraz ze-
wnêtrzny wy³¹cznik pr¹du u¿ywany najczêœciej po wypadku.
Umia³em ju¿ dostatecznie panowaæ nad samochodem, w krót-
kim czasie zmieniaæ i redukowaæ biegi i odpowiednio póŸno
hamowaæ przed zakrêtem. Wiedzia³em, ¿e o miejscu na me-
cie rajdu decyduj¹ sekundy „zarobione” na OS –ach /odcin-
kach specjalnych/. Problemem jest organizowanie treningów.
Chc¹c trenowaæ nale¿y wybraæ odcinek drogi imituj¹cej wa-
runki tzw. OS czyli odcinka specjalnego, za³atwiæ wszystkie
zezwolenia i zgodê w³adz na wy³¹czenie go z ruchu. Jest to
bardzo k³opotliwe i trudne do zorganizowania. Na zamkniê-
tych odcinkach drogi trenujemy bardzo rzadko. Æwiczymy,
je¿d¿¹c na co dzieñ samochodem, oczywiœcie rozs¹dnie,
maj¹c na uwadze innych uczestników dróg. PZM dla kierow-
ców amatorów organizuje imprezy z cyklu KJS /konkursowa
jazda samochodem/. S¹ to zawody na placach, np. parkin-
gach przed supermarketami, gdzie ustawia siê „pacho³ki” imi-
tuj¹ce krêty odcinek drogi. Ukoñczy³em ich oko³o 40. Ogó³em
wystartowa³em w przesz³o 100. rajdach amatorskich typu KJS
i rallysprint koñcz¹c je najczêœciej na bardzo dobrym miej-
scu. Po udanym sezonie w 2005 roku uzna³em, ¿e nadszed³
czas wyrobienia licencji kierowcy rajdowego. Na pocz¹tku
2006 roku zmodyfikowa³em i przystosowa³em regulaminowo
samochód Fiat Seicento Sporting do rajdowej wersji Variant
Kit. w klasie A-0 (do 1150cc), zda³em odpowiednie egzaminy
i uzyska³em licencjê kierowcy rajdowego. Przygotowaniem
samochodu zajmuj¹ siê doskonali mechanicy z doœwiadcze-
niem zdobytym na torach wyœcigowych - Janusz Pilch spe-
cjalista od jednostek napêdowych, jego syn Wojciech Pilch
oraz Dariusz Mirecki. Korzystam równie¿ z porad i cen-
nych uwag kolegów, a trenujê z Tomaszem Szramkiem,
kierowc¹ maj¹cym kilka tytu³ów mistrzowskich. Jednak¿e
w za³odze rajdowej pilot dyktuje kierowcy gdzie i jakie s¹

zagro¿enia i zakrêty, szczególnie na odcinku specjalnym.
Moim pilotem jest Andrzej Œwiat, utytu³owany kierowca
z Bielska-Bia³ej. Bez niego nie by³oby takich sukcesów.
W sezonie 2006 zdobyliœmy tytu³ drugiego wicemistrza kla-
sy A - 0 w Rajdowym Samochodowym Pucharze PZM,
a tytu³ mistrza klasy A - 0 przypad³ na rok 2007.
Wed³ug Ciebie co decyduje o tym kto jest na rajdzie
lepszy, szybszy?
Spoœród startuj¹cych kierowców oceniam, ¿e oko³o 30%
ma talent, który pozwala im w przypadkach bezawaryjnej
jazdy zajmowaæ wysokie lokaty. Podobno do nich siê zali-
czam, ale równie¿ moi koledzy mechanicy s¹ mistrzami
w swoim fachu. Istotne te¿ jest opanowanie, wyposa¿enie
sprzêtowe i ca³y team. Pilot spisuje siê na pi¹tkê z plu-
sem, chyba lubi to uczucie wyzwalanej adrenaliny. Podzi-
wiam go, lecz nigdy w aucie nie zamieni³bym siê z nim
miejscami.
A co zamierzasz robiæ oprócz walki na trasach rajdów?
W tym roku, jak i nastêpnym muszê ograniczyæ iloœæ czasu
poœwiêcanego na start, bo s¹ to ostatnie 2 lata moich stu-
diów. Przygotowania do rajdu, zarówno samochodu jak i kie-
rowcy, wymagaj¹ du¿o starannoœci, cierpliwoœci przez wiele
dni przed rajdem. Równoczeœnie pracujê, za nied³ugo zacznê
pisaæ pracê magistersk¹ i mam ambicjê obroniæ j¹
w pierwszym terminie tak jak w rajdach, z wysokim wynikiem.
Czy mo¿esz obiecaæ, ¿e w najbli¿szym II Samochodo-
wym Rajdzie Jaworza 21 i 22 czerwca weŸmiesz
w nim udzia³, mo¿e z ca³¹ rodzin¹?
Tak, postaram siê zarezerwowaæ te dni i uczestniczyæ
w Rajdzie, a rodziców bêdê namawia³ do udzia³u w impre-
zie. Mogê równie¿ wzi¹æ udzia³ w przygotowaniach do raj-
du, tak aby mo¿na by³o zrobiæ np. pokaz jazdy samocho-
dem rajdowym, lub wprowadziæ do programu konkursów roz-
grywanych na etapach konkurencjê jazdy samochodem
z pomiarem czasu.
Dziêkujê za tê deklaracjê i za rozmowê.

KOMENDANT POLICJI RADZI

STANU BEZPIECZEÑSTWA
I PORZ¥DKU PUBLICZNEGO
W 2007 ROKU NA TERENIE
GMINY JAWORZE

W 2007 roku Komisariat Policji w Jasienicy z siedzib¹
w Jaworzu obs³ugiwa³ tereny administracyjne dwóch gmin tj.
Gminê Jasienica i Gminê Jaworze.
W 2007 roku, podobnie jak w latach poprzednich, najwiêk-
sze zagro¿enie wyst¹pi³o w kategorii przestêpczoœci skiero-
wanej przeciwko mieniu, a zw³aszcza: kradzie¿ cudzej rze-

czy i kradzie¿ z w³amaniem. Pod wzglêdem iloœci czynów
przestêpczych kategorie te s¹ dominuj¹cymi i wp³ywaj¹cy-
mi na ogólny stan bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
W roku 2007 stanowi³y 32,5 % do ogólnej liczby pope³nio-
nych przestêpstw. W zwi¹zku z powy¿szym wiêkszoœæ dzia-
³añ zapobiegawczo - wykrywczych realizowanych przez Ko-
misariat Policji w Jasienicy skierowano na zwalczanie tego
rodzaju przestêpczoœci. Na podstawie prowadzonej staty-
styki sytuacja zagro¿enia przestêpczoœci¹ stwierdzon¹ przed-
stawia siê nastêpuj¹co:

str. 22, 23, 24
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Nale¿y podkreœliæ, i¿ w kategorii kradzie¿ z w³amaniem od-
notowano najwiêkszy spadek przestêpczoœci w tej kategorii
od 2004 roku.
Kolejn¹ dominuj¹c¹ kategori¹ przestêpstw zaistnia³ych na te-
renie dzia³ania Komisariatu s¹ przestêpstwa pope³niane przez
nietrzeŸwych u¿ytkowników dróg i stanowi³y one 18,71% do
ogó³u pope³nionych przestêpstw na terenie dzia³ania komisa-
riatu. W 2007 roku stwierdzono 76 przestêpstw z udzia³em nie-
trzeŸwych u¿ytkowników dróg bêd¹cych pod wp³ywem alkoho-
lu oraz 6 u¿ytkowników dróg bêd¹cych po spo¿yciu alkoholu.
Pomimo stosowania zaostrzonej represji przez S¹dy, jak rów-
nie¿ Policjê tj. zajêcie tymczasowego mienia na poczet przy-
sz³ych kar i grzywien (w 2007 roku dokonano zabezpiecze-
nia od osób podejrzanych kwotê 19 500 z³otych), stosowa-
nie trybu przyœpieszonego, w dalszym ci¹gu jest to zjawi-
sko maj¹ce ogromny wp³yw na stan bezpieczeñstwa kierow-
ców i pieszych na drogach.
Odnoœnie zagro¿enia w 2007 roku w ruchu drogowym na te-
renie dzia³ania Komisariatu odnotowano 33 wypadki drogo-
we oraz 212 kolizji drogowych.

W Jaworzu zaistnia³y 4 wypadki drogowe, w tym: 0 osób zabi-
tych, 7 osób rannych oraz stwierdzono 37 kolizji drogowych.
W roku 2007 przedstawiono zarzuty pope³nienia przestêpstw
199 osobom, w tym 5 nieletnim.
Iloœæ czynów przestêpczych w wybranych kategoriach przestêpstw
pope³nionych na terenie Gminy Jaworze obrazuje tabela nr 3:

oœwiadczeñ w okresie od 2001 roku do 2006 roku na szkodê
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu. Sprawa zo-
sta³a zakoñczona w 2007 roku skierowaniem przeciwko podejrza-
nej aktu oskar¿enia do S¹du Rejonowego w Bielsku - Bia³ej. Rów-
nie¿ w 2007 roku zakoñczono postêpowanie przeciwko dwóm
mieszkañcom Jaworza, którym przedstawiono ³¹cznie 15 zarzu-
tów pope³nienia przestêpstw, kradzie¿y z w³amaniem i kradzie¿y
cudzej rzeczy. Wymienione osoby dokonywa³y na terenie Jawo-
rza w³amañ do domków letniskowych i budynków mieszkalnych.
Na podstawie przedstawionej tabeli oraz prowadzonych analiz
wynika, ¿e w dalszym ci¹gu przestêpczoœæ skierowana przeciw-
ko mieniu jest najczêstszym rodzajem przestêpstw pope³nianych
na terenie dzia³ania Komisariatu. Przestêpczoœæ ta najbardziej
dokucza lokalnemu spo³eczeñstwu. Odnosi siê to zarówno do
obszaru Gminy Jasienica, jak tak¿e do Gminy Jaworze.
Wystêpowanie tego rodzaju przestêpczoœci zwi¹zane jest
z po³o¿eniem miejscowoœci. Bezpoœrednia przyleg³oœæ Jawo-
rza, Mazañcowic, Miêdzyrzecza Górnego i Dolnego do aglo-
meracji miejskiej, jak¹ jest Bielsko - Bia³a oraz przebieg drogi
krajowej S-l, powoduje nap³yw osób niezwi¹zanych z tym te-
renem. Osoby te, wykorzystuj¹c swoj¹ anonimowoœæ, najczê-
œciej dokonuj¹ przestêpstw kradzie¿y z w³amaniem do bu-
dynków mieszkalnych, budynków w budowie i samochodów.
Po drugie atrakcyjnoœæ terenu Jaworza, a w szczególnoœci
wed³ug sprawców zamo¿noœæ mieszkañców powoduje nap³yw
grup przestêpczych w celu dokonywania w³amañ do budyn-
ków mieszkalnych. Takim przyk³adem mo¿e byæ krakowska

grupa przestêpcza zatrzymana w 2008 roku, która na terenie
Jaworza, Bielska - Bia³ej i okolic oraz powiatu cieszyñskiego

dokonywa³a w³amañ do budynków mieszkalnych.
W wiêkszoœci przypadków ustaleni sprawcy dokonuj¹ prze-

stêpstw z pobudek materialnych, z chêci zysku. W przy-

padku osób m³odych i nieletnich jest to chêæ zaimponowa-
nia kolegom, jak tak¿e uzyskanie niewielkiego zysku ze

sprzedanego przedmiotu pochodz¹cego z przestêpstwa. Pie-
ni¹dze ze sprzeda¿y tych rzeczy najczêœciej wydawane s¹

na zakup nowego telefonu komórkowego, do³adowanie kon-
ta, zakup alkoholu, modnych ubrañ itp.

Prowadzone przez policjantów komisariatu czynnoœci ope-

racyjne i dzia³ania prewencyjne pozwoli³y na osi¹gniêcie
w 2007 roku nastêpuj¹cej wykrywalnoœci:

W 2007 roku jednej z mieszkanek Jaworza przedstawiono 49 za-
rzutów o pope³nienie przestêpstw, oszustw i sk³adania fa³szywych
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Uzyskane wyniki pozwoli³y zaj¹æ tutejszej jednostce I miej-

sce w wykrywalnoœci spoœród wszystkich jednostek garni-
zonu bielskiego.

W kategorii wykroczeñ w 2007 roku osi¹gniêto nastêpuj¹ce
wyniki:

Tabela nr 5 - Iloœæ przeprowadzonych postêpowañ o wykro-
czenia oraz na³o¿onych mandatów karnych

Dodatkowo policjanci w zakresie s³u¿by prewencyjnej uzy-

skali nastêpuj¹ce wyniki:

Tabela nr 6

PODSUMOWANIE
Dokonuj¹c analizy stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicz-
nego na terenie dzia³ania Komisariatu Policji w Jasienicy, na-

le¿y stwierdziæ, i¿ odnotowano spadek przestêpczoœci,
a w szczególnoœci w kategoriach takich jak: przestêpczoœæ

ogó³em, kradzie¿ z w³amaniem, bójki -pobicia. Natomiast od-
notowano niewielki wzrost przestêpczoœci kryminalnej o 2

czyny, kradzie¿y cudzej rzeczy o 5 czynów, kradzie¿y pojaz-

du o 2 czyny, rozboje o 3 czyny. Jest to jednak niewielki wzrost,
który nie powinien powodowaæ w ocenie lokalnego spo³eczeñ-

stwa stanu zagro¿enia. Tak jak ju¿ wspomniano wczeœniej,
przy wyraŸnym spadku przestêpczoœci ogólnej odnotowano

wzrost wykrywalnoœci, co pozwoli³o na uplasowanie tutejszej

jednostki na pierwszym miejscu w ca³ym powiecie. Bior¹c
pod uwagê powy¿sze dane, nale¿y uznaæ, i¿ zdo³ano zaha-

mowaæ najbardziej dokuczliw¹ dla mieszkañców Jaworza prze-
stêpczoœæ, jak¹ s¹ kradzie¿e z w³amaniem.

Spadek przestêpczoœci na terenie Gminy Jasienica i Jawo-
rze by³ zas³ug¹ ca³ego stanu osobowego Komisariatu Poli-

cji. Prawid³owe dyslokowanie s³u¿b w miejsca najbardziej

zagro¿one przestêpczoœci¹, szybka reakcja na zg³oszenia
obywateli, prawid³owa praca operacyjno - dochodzeniowa,

dobre rozpoznanie przez dzielnicowych swoich rejonów s³u¿-
bowych to podstawowe czynniki, które z³o¿y³y siê na osi¹-

gniêcie tego stanu.

Zaznaczyæ tak¿e nale¿y, ¿e czêœæ przestêpstw pope³nionych
na obs³ugiwanym terenie nie by³a zale¿na od Policji. Kradzie¿y

z w³amaniem lub kradzie¿y cudzej rzeczy dokonywano na te-
renach ochranianych przez firmy ochrony osób i mienia, w œrod-

kach komunikacji publicznej, punktach gastronomi, gdzie nie

kierowano si³ Policji.
Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e na terenie dzia³ania Gminy

Jaworze najwiêcej przestêpstw dokonywanych by³o w okresie
letnim. By³y to w szczególnoœci przestêpstwa kradzie¿y

z w³amaniem, kradzie¿y cudzej rzeczy, kierowanie pojazda-

mi w stanie nietrzeŸwoœci. Du¿ym zagro¿eniem w okresie wa-
kacji m³odzie¿y by³y zjawiska m.in.: spo¿ywanie przez nielet-

nich alkoholu, sprzeda¿ nieletnim alkoholu, dewastacja mie-
nia na szkodê lokalnej spo³ecznoœci i Urzêdu Gminy, i narko-

mania. W zwi¹zku z powy¿szym w celu zapobie¿enia tym

negatywnym zjawiskom Rada Gminy w Jaworzu w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia³ania
Narkomanii na rok 2007 sfinansowa³a p³atne profilaktyczne

patrole Policji w w okresie wakacji. Patrole te przyczyni³y siê
min. do ograniczenia przestêpczoœci zwi¹zanej z w³amania-

mi, dewastacj¹ mienia, wandalizmem, narkomani¹, rozpija-

niem nieletnich oraz pope³nianiem przestêpstw i wykroczeñ
opisanych w ustawie o przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.

Wp³yw na ogólny stan bezpieczeñstwa publicznego ma tak¿e
szybkoœæ podejmowanych interwencji, prowadzonych dzia³añ

poœcigowych za sprawcami przestêpstw pospolitych, nietrzeŸ-

wymi kierowcami, kierowcami naruszaj¹cymi przepisy ruchu
drogowego czy te¿ w celu udzielenia osobom niezw³ocznej

pomocy jest sprzêt transportowy u¿ytkowany przez funkcjo-
nariuszy komisariatu. Dwa radiowozy marki „Polonez" o prze-

biegu ponad 200 tys. kilometrów coraz czêœciej s¹ w warszta-
tach na naprawach, ni¿ s³u¿¹ spo³eczeñstwu. Dlatego te¿

zachodzi pilna potrzeba wymiany radiowozów na nowe w celu

zapewnienia sprawnoœci i mobilnoœci w prowadzeniu wy¿ej
wymienionych czynnoœci policyjnych.

Podsumowuj¹c ocenê stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku pu-
blicznego w roku 2007, nale¿y podkreœliæ bardzo dobr¹ wspó³-

pracê z samorz¹dem terytorialnym. Wzajemne wspó³dzia³a-
nie i niesienie pomocy naszej jednostce przez Wójta Gminy,

Radê Gminy i poszczególne komisje: Gminn¹ Komisjê Roz-

wi¹zywania Problemów Alkoholowych, Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej przyczyni³y siê do usprawnienia pracy

funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Jasienicy oraz popra-
wy stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.

Na terenie dzia³ania komisariatu nie zaistnia³y tak drastycz-

ne przestêpstwa jak: zabójstwa, napady rabunkowe przy
u¿yciu broni palnej lub innego niebezpiecznego narzêdzia,

zbiorowego naruszenia ³adu, porz¹dku i bezpieczeñstwa
publicznego. Nie stwierdzono tak¿e czynów o symptomach

wskazuj¹cych na dzia³alnoœæ sekt religijnych, subkultur m³o-
dzie¿owych, rasizmu czy te¿ aktów terroru.

W ogólnej ocenie stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicz-

nego nale¿y stwierdziæ, i¿ lokalna spo³ecznoœæ mo¿e czuæ
siê bezpiecznie na zamieszka³ym terenie.

Komendant Komisariatu Policji w Jaworzu
nadkom. mgr Wojciech Koz³owski
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
K£ X10 - JAWORZANIE MOG¥ BYÆ
Z NICH DUMNI

W tym roku przy bardzo wysokim poziomie przeciwników sukce-
sem by³o samo zakwalifikowanie siê do fina³u. Nam uda³o siê za-
j¹æ a¿ 5 lokat w poœród 32. najlepszych ³uczników Polski! Halowe
Mistrzostwa Polski w Krakowie by³y dobrym sprawdzianem przed
Halowym Klubowym Pucharze Œwiata.
W dniach 23-24 luty w Rzeszowie byliœmy œwiadkami zmagañ
najlepszych £uczników Œwiata na: Pierwszym Klubowym Pu-
charze Œwiata. Œwietnie spisali siê nasi zawodnicy - Bielszcza-
nie i Jaworzanie w sk³adzie: Arkadiusz Mikrut, Robert Kohut
i Tomasz Pomorski w pojedynkach dru¿ynowych wchodz¹c do
pierwszej pi¹tki. Po pojedynkach dru¿ynowych potwierdzili swoj¹
œwietn¹ formê utrzymuj¹c siê na wysokiej pi¹tej pozycji! Oprócz
nich klub X 10 Jaworze wystawi³ równie¿ Adama Bisoka i Da-
riusza Soch¹. Ca³a pi¹tka awansowa³a indywidualnie do pierw-
szej 20. Pucharu Œwiata! Tomasz Pomorski zaj¹³ œwietn¹ ósm¹
lokatê a pozostali czterej zawodnicy zajêli lokaty 14, 15, 16, 20!
Zawody zosta³y zorganizowane na najwy¿szym poziomie. Hala
by³a œwietnie przygotowana do strzelañ i wyeksponowania poje-
dynków indywidualnych i dru¿ynowych. Zmagania najlepszych
ogl¹da³a ogromna rzesza kibiców gor¹co dopinguj¹c Polaków!
TELEGRAM
Informujemy, i¿ dziêki pomocy Firmy Berndorf Bederbau z Ja-
worza, która jest z nami od pocz¹tku i nowego partnera Firmie
GLOBUS FPiN Wapienica, w sezonie 2008 zawodnicy Klubu
£uczniczego X 10 Jaworze wyst¹pi¹ na imprezach wy¿szej
rangi ni¿ w udanym 2007 roku! Wyst¹pimy miêdzy innymi we
wszystkich rundach Pucharu Europy! Nasz klub zosta³ wci¹-
gniêty w poczet cz³onków EUROPEJSKIEJ FEDERACJI 3D!
www.eaa3d.org. Jesteœmy Reprezentantami Polski w struktu-
rach tej federacji. Wiêcej o nas na www.x10jaworze.prv.pl
                                    Tomasz Pomorski sekretarz Klubu

W dniach 9 -10 lutego odby³y siê Halowe Mistrzostwa Polski
Seniorów w £ucznictwie na terenie Krakowskiego  AWF-u. Nasz
Klub X 10 Jaworze broni³ tytu³u Dru¿ynowego Mistrza Polski.
W zmienionym sk³adzie tj.: Jaros³aw Matoga, Arkadiusz Mi-
krut, Tomasz Pomorski wywalczyliœmy br¹z, pomimo œwietnych
wyników punktowych. Niestety przeciwnicy z Wroc³awia tym ra-
zem pokonali nas w bara¿u o wejœcie do fina³u. O br¹z walczyli-
œmy z drug¹ dru¿yn¹ Wroc³awia i wygraliœmy uzyskuj¹c 229 pkt.
na 240 mo¿liwych. Tym wynikiem zbli¿yliœmy siê do ustanowienia
dru¿ynowego rekordu Polski. Pomimo os³abienia w klubie, wyni-
kaj¹cego z kontuzji zawodników X 10 Jaworze wystawi³o a¿ 12
zawodników i 3 dru¿yny w kategorii ³uków bloczkowych! W kate-
gorii indywidualnej w tym roku ogl¹daliœmy œwietn¹ rywalizacjê
wynikaj¹c¹ z coraz to wy¿szego poziomu w tej dyscyplinie sportu
w naszym kraju. Spisaliœmy siê nieŸle aczkolwiek mieliœmy ape-
tyty na lepsze miejsca ni¿: 5. Tomasz Pomorski, 16. Jaros³aw
Matoga, 17. Arkadiusz Mikrut, 17. Rober Kohut.

„BESKID DRAGON”– GRATULUJEMY
W Krynicy Zdroju 10 lutego 2008 odby³y siê Mistrzostwa
Polski - Po³udnie w Kick Boxingu w kategorii „semi-contact”.
Wyniki uzyskane przez zawodników Klubu „Beskid Dragon”
z³ote medale:  Sylwia Szymala - 42 kg kadet, Paula Lasz-
czak  - 50 kg junior, Dominika Lach  - 60 kg junior, Roman
Chlipa³a - 89 kg senior, Robert Szatanik - 79 kg senior, Pa-
tryk Chrobak - 94 kg senior
srebrne medale: Angela Rakowska - 46 kg junior, Jerzy
Dobija - 89 kg senior
br¹zowe medale: Marta Jab³oñska - 55 kg junior, Witold
Miku³a  - 74 kg senior,  Aleksandra Zeman - 60 kg kadet
Dnia 24.02.2008 r. w Krynicy - Zdroju odby³y siê Mistrzostwa
Polski Po³udnie w kategorii „light-contact”. W zawodach star-
towa³o 128 zawodników z 17 klubów Polski Po³udniowej.
Wyniki dru¿yny klubu "Beskid-Dragon":

1 miejsce kat do 42 kg kadet 13-15 lat Sylwia Szymala
1 miejsce kat do 60 kg kadet Dominika Lach
1 miejsce kat do 94 kg senior Patryk Chrobak
2 miejsce kat do 46 kg kadet Angela Rakowska
2 miejsce kat do 60 kg kadet Aleksandra Zeman
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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 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.

REDAKCJA:
Adres: 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
Redaktor Naczelny, zrzeszony w Polskim Zwi¹zku Prasy Lokalnej
- Wojciech Bertisch
Redaktor - Piotr Filipkowski
Redakcja nie zwraca nades³anych tekstów oraz zastrzega sobie prawo
ich skracania i opracowania redakcyjnego.

2 miejsce kat do 56 kg kadet Wojciech Chrobak
3 miejsce kat do 79 kg senior Robert Szatanik
3 miejsce kat plus 94 kg senior £ukasz Bulowski
3 miejsce kat do 63 kg senior Konrad Adamaszek
Dru¿ynowo klub "beskid-dragon" zaj¹³ 3 miejsce.
Do Mistrzostw Polski zakwalifikowali siê : Angela Rakowska,
Dominika Lach, Kornelia Kieloch, Aleksandra Zeman, Woj-
ciech Chrobak, Sylwia Szymala, Dawid Skulin, Robert Sza-
tanik, £ukasz Bulowski, Konrad, Adamaszek, Roman Chli-

pa³a, Gabriela Pezda, Patryk Chrobak, Barbara Œliwa.
Obecnie zawodnicy po zakwalifikowaniu siê do rywalizacji
w formu³ach semi i light-contact, przygotowuj¹ siê do Mi-
strzostw Polski Full-contact classic, które odbêd¹ siê“w dniach
23-26 kwietnia w Lublinie. Kadeci i juniorzy bêd¹ startowaæ
w Mistrzostwach Polski w dniach 23-25 maja w Su³kowicach
ko³o Krakowa. Zawodnicy sekcji Muay-thai przygotowuj¹ siê
do Ligi Muay Tai oraz do Mistrzostw Polski low-kick 22 czerw-
ca we Wroc³awiu.                                               Piotr Turchan

SPOTKANIE W£ADZ GMINY I ZARZ¥DU
KS „CZARNI” ZE SPONSORAMI I DZIA£A-
CZAMI SPORTOWYMI GMINY JAWORZE
Z inicjatywy Wójta Gminy Jaworze oraz Zarz¹du KS „Czarni”
Jaworze w dniu 8.02.2008 odby³o siê spotkanie z dzia³aczami
sportowymi i sponsorami wspomagaj¹cymi dzia³alnoœæ orga-
nizacji sportowych i kulturalnych Gminy Jaworze. Spotkanie
prowadzi³ Prezes KS „Czarni” Jaworze Walter Wehsoly, który
serdecznie powita³ przyby³ych goœci, omówi³ osi¹gniêcia klu-
bu w roku 2007 oraz podsumowa³ 5 letni okres dzia³alnoœci
podkreœlaj¹c ogromny wk³ad sponsorów wspomagaj¹cych
sport i kulturê w Jaworzu. Nastêpnie g³os zabra³ Wicewójt
Gminy Rados³aw Ostalkiewicz, który omówi³ formy wspó³pra-
cy i pomocy Urzêdu Gminy organizacjom i klubom sporto-
wym, a tak¿e plany rozbudowy bazy sportowej – boiska przy
ul. Koralowej, hali sportowej przy gimnazjum oraz boiska przy

szkole podstawowej. G³os zabra³ równie¿ Przewodnicz¹cy RG
Andrzej Œliwka deklaruj¹c pe³ne poparcie dla dzia³alnoœci kul-
turalno-sportowej na terenie Gminy Jaworze.
W dyskusji uczestniczyli sponsorzy i szefowie instytucji
wspomagaj¹cych sport deklaruj¹c dalsz¹ wszechstronn¹
pomoc i wspó³pracê:
Spó³ka z o.o. „Komes” z Bielska-Bia³ej, PHU „Ceramed” z B-
B, Bank Spó³dzielczy z Jasienicy, Przedsiêbiorstwo Trans-
portowe „Burian” z Jaworza.
Prowadz¹cy podziêkowa³ równie¿ za udostêpnianie obiek-
tów sportowych trenuj¹cym Spó³ce Sportowej „Widok” Woj-
ciecha Boreckiego, KS „Drzewiarz” Jasienica, BBOSiR
w Bielsku-Bia³ej, Dyrekcji Gimnazjum w Jaworzu.
Spotkanie podsumowa³ i zakoñczy³ prowadz¹cy Walter We-
hsoly.                                                      Walter Wehsoly
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O WSPÓ£CZESNEJ FOTOGRAFII S£ÓW KILKA
Fotografia jest dziedzin¹ o któr¹ od chwili jej wynalezienia spie-
raj¹ siê autorytety opiniotwórcze. Chodzi mianowicie o to czy jest
ona elementem twórczoœci artystycznej czy nie. Jakkolwiek by
nie rozpatrywaæ to zauwa¿my, ¿e s³owa znanej piosenki anon-
suj¹ : “œpiewaæ ka¿dy mo¿e, ...”
Czy¿ nie podobnie jest w ka¿dej dziedzinie us³ug? Równie¿ w
fotografii?
Czy zakup aparatu cyfrowego nobilituje do profesjonalizmu? Czy¿
nie spotkali siê Pañstwo ze zjawiskiem, ¿e zlecaj¹c us³ugê, foto-
grafiê do dokumentu, portret rodzinny, reporta¿ œlubny czy wresz-
cie odbitki w³asnych czêsto unikatowych zdjêæ – w ró¿nych punk-
tach i zak³adach fotograficznych – efekty by³y krañcowo ró¿ne?
Pamiêtajmy, ¿e te fotografie maj¹ zaœwiadczyæ przysz³ym pokole-
niom o celowoœci, zaanga¿owaniu uczuciowym i wypielêgnowa-
niu koñcowym tego jedynego u³amka sekundy w momencie na-
ciœniêcia spustu aparatu .
Celowoœæ: technika pozwala nam na bezkrytyczne rejestrowa-
nie wielu u³amków sekund tego samego zdarzenia. Ale czy na-
prawdê o to nam chodzi? Czy znajdziemy póŸniej czas na to aby
wybraæ najlepsze kadry? Czy nie chcieliœmy jedynie zaimpono-
waæ swoj¹ znajomoœci¹ obs³ugi imponuj¹cego sk¹din¹d sprzê-
tu, jedynie w tym w³aœnie momencie? Czy wreszcie zdajemy so-
bie sprawê, ¿e zarejestrowane obrazy to sznur cyferek w syste-
mie binarnym, w które ³atwo mo¿e wkraœæ siê wirus lub przesta-
wiæ ich porz¹dek w dowolnym, niezidentyfikowanym momencie
– podczas milisekundowej przerwy w zasilaniu pr¹dem? A poza
tym warto pamiêtaæ ¿e:
- Karty pamiêci po d³u¿szym eksploatowaniu zu¿ywaj¹ siê.
- P³yty CD (o ile w ogóle tam zdjêcia umieszczono) po 2-5 lat
trac¹ swoje w³aœciwoœci archiwalne – nie odtwarzaj¹ siê.
- Dyski twarde maj¹ prawo odmówiæ pos³uszeñstwa.
Jak temu zaradziæ? - Tylko zdjêcia na papierze fotograficznym,
opisane i umieszczone w albumach bêd¹ pe³niæ swoj¹ rolê hi-
storyczn¹ przez wiele lat.
W tym celu uruchomiliœmy unikaln¹ mo¿liwoœæ wywo³ania
Pañstwa zasobów zdjêciowych bez wychodzenia z domu.
Wystarczy otworzyæ nasz portal internetowy: www.fotoci-
szek.bielsko.pl, aby pobraæ darmow¹ aplikacjê do wysy³ania
plików zdjêciowych przez internet. Instrukcja korzystania z
niej jest tam równie¿. Pozostanie tylko ich odbiór.
Pielêgnacja: skoro wk³adamy w to swoj¹ pracê, uczucia i zaan-
ga¿owanie, czy¿ nie warto zadbaæ o jej jakoœæ? Utrwaliæ swoje
obrazy we w³aœciwej formie i jakoœci to klucz do kszta³towania
dobrego smaku i rozwijania wiêzi rodzinnych?
Zdjêcia o niepoprawnej kolorystyce, ad hoc skadrowane, zbyt
jasne lub zbyt ciemne, na pewno takiej roli nie spe³niaj¹.
Pliki przetrzymywane na noœnikach (dostêp utrudniony, limito-
wany czasem i dostêpem do sprzêtu edycyjnego), a tak¿e foto-
grafie nieuporz¹dkowane w szufladach, te¿ nam chwa³y a sza-
cunku do nich nie przysporz¹.

ARTYKU£ REKLAMOWY

Aleksandrowice Kolor Studio (Foto Ciszek)  in¿. Józef Ciszek
ul. Lotnicza 6, 43-303 Bielsko- Bia³a tel.0 48 (033) 811 65 14, (033) 819 19 19

To prawda, ¿e wk³adanie zdjêæ do albumów poch³ania nam czas,
ale pamiêtajmy o ponadczasowoœci naszej pracy i poszanowa-
niu jej przez przysz³e pokolenia. Zaanga¿owaliœmy tam przecie¿
swoje emocje i uczucia. Fotografie mo¿na wykonaæ samemu, a
nawet nale¿y to robiæ jak najczêœciej. Od czasu do czasu jednak
namawiam do odwiedzenia profesjonalisty. Zdjêcie wykonane
w zak³adzie fotograficznym, ma inny charakter. Czy¿ nasi dziad-
kowie nie tak czynili? Dzisiaj tamte zdjêcia pokazujemy z dum¹.
Pragnê wskazaæ na niestereotypowy rodzaj prezentu, jakim
mo¿e zostaæ wspólna fotografia rodzinna, lub portret w³asny
dla ukochanej osoby. Okazj¹ do robienia prezentów staj¹ siê
Œwiêta, urodziny naszych bliskich, przyjació³, uroczystoœci
rodzinne i przeró¿ne wydarzenia (matura, rozpoczêcie b¹dŸ
ukoñczenie studiów, itd. itd... ).
Zdjêcie w odpowiednim oœwietleniu, wystylizowaniu, powiêksze-
niu, a nastêpnie w piêknej oprawie - gdy zawiœnie na œcianie ma
prawo wzbudziæ podziw u ka¿dego.
Mo¿na stworzyæ galeriê zdjêæ rodzinnych na œcianie mieszkania,
jako dzie³o sztuki.

Tu wskazujê na ofertê naszego zak³adu Foto Ciszek :
– Specjalnoœæ zak³adu  to sesje zdjêciowe, portretowe i okolicz-
noœciowe,
– Powiêkszanie zdjêæ do formatu 70 x 100, a nawet stworzenie
fototapety naœciennej,
– Zdjêcia na p³ótnie – jak obraz olejny (w tym bezpieczne fotoko-
pie cennych obrazów).
– Zdjêcia wystylizujemy na styl retro lub malarstwo sztalugowe
(akwarela, rysunek wêglem, imprejonizm, itp...) ,
– Powiêkszenia zabezpieczamy foli¹ UV, z nadaniem faktury p³ótna,
– Zreprodukujemy ka¿de stare zdjêcie lub obraz, naprawiaj¹c uster-
ki,
– Powy¿sze us³ugi wykonamy równie¿ z materia³ów powierzo-
nych, czyli wstêpnie wykonanych przez klienta,
– Wykonamy unikatowe ksi¹¿ki z Waszymi zdjêciami, tekstami
literackimi i ilustracjami w³¹cznie w jednostkowej iloœci.
Z racji wieloletniego doœwiadczenia zawodowego, doboru per-
sonelu i dba³oœci o jakoœæ us³ug (w tym od 1997 roku w fotografii
cyfrowej), jesteœmy w stanie sprostaæ ka¿demu zamówieniu.

W tym celu nasz Zak³ad s³u¿y Pañstwu :
– fachow¹ porad¹ w zakresie technicznym i sprzêtowym,
– swoim profesjonalnym i wszechstronnym wyposa¿eniem tech-
nicznym,
– wysok¹ jakoœci¹ us³ug laboratoryjnych, egzekwowanych przez
japoñski koncern FUJI FILM,
– ostatnia rewelacyjna nowoœæ to unikalna aplikacja na bielskim
rynku: e-Ciszek, dziêki niej oszczêdzicie Pañstwo czas i pieni¹-
dze (do pobrania z naszej strony www).
¯ycz¹c Pañstwu Weso³ych i Spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych w
gronie rodzinnym, zapraszamy  do odwiedzenia naszego zak³a-
du osobiœcie lub na : www.fotograf.bielsko.pl .
                                              Józef Ciszek - w³aœciciel FOTO CISZEK
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