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MONITORING PROGRAMU WYBORCZEGO WÓJTA:
„NASZE JAWORZE”
Str. 2, 3
KOMPLEKS BALNEOREKREACYJNY

wania zasobów naturalnych, która mog³aby byæ na przyk³ad

W programie wyborczym, zapowiedŸ wykorzystania Ÿróde³

realizowana przez BZLR.

termalnych zwiastowa³a now¹ erê Jaworza, powrót do cza-

Dlatego chcia³bym w najbli¿szym czasie zaprosiæ wójta Jaworza

sów œwietnoœci. Nikt, w najczarniejszym scenariuszu nie by³
w stanie przewidzieæ, ¿e bardzo zaawansowane przygoto-

na posiedzenie Zarz¹du Województwa Œl¹skiego. Chcê, by zapozna³ nas z wynikami opracowañ, przedstawi³ koncepcje miesz-

wanie realizacji inwestycji zostanie zablokowane w Urzêdzie

kañców Jaworza. To powinno byæ prze³omowym momentem

Marsza³kowskim. Zwróci³em siê wiêc do Marsza³ka Bogu-

w procesie podjêcia dobrej decyzji w sprawie odwiertu solanki.”

s³awa Œmigielskiego o udzielenie wywiadu dla Czytelników Echa Jaworza. Na ¿yczenie Rzecznika Prasowego Urzê-

Poni¿ej zamieszczam pytania wraz z otrzymanymi odpowiedziami na 2 pytania, oraz wypowiedŸ Marsza³ka B. Œmigiel-

du Marsza³kowskiego pytania wczeœniej wys³a³em poczt¹

skiego przygotowan¹ przeze mnie z nagranej z nim rozmowy:

elektroniczn¹. Zosta³em zaproszony na 23. 04. br. Rozmo-

1. W ustroju samorz¹dnych gmin mieszkañcom trudno jest

wê poprzedzi³em wrêczeniem albumu „Jaworze w starych
pocztówkach”, folderu Jaworza i kilka odpowiednio wybra-

zrozumieæ, dlaczego, uw³aszczone kiedyœ przez pañstwo
nieruchomoœci, le¿¹ce w granicach obszaru gminy, w okre-

nych numerów Echa Jaworza. Stara³em siê przy tym tak

sie transformacji po 89 r., nie sta³y siê w³asnoœci¹ tej gminy.

prezentowaæ Jaworze by utkwi³o w pamiêci Marsza³ka jako

Jaworze z Kompleksem Pa³acowym, Zespo³em Sanatoryj-

miejsce niezwyk³e ze wzglêdu na historiê i ludzi tu ¿yj¹cych.
Marsza³ek poinformowa³ mnie, ¿e ma przygotowane odpo-

nym /BZLR/, setkami hektarów ziemi nie jest wyj¹tkiem, ale
przyk³adem tego jak, zdaniem mieszkañców, byæ nie po-

wiedzi na zadane pytania opracowane przez Wydzia³ Geo-

winno. Wydaje siê, ¿e to dziedzictwo stworzone przez przod-

dezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomoœciami, które zo-

ków i naturê powinno s³u¿yæ lokalnej spo³ecznoœci.

stan¹ przes³ane do mnie poczt¹ mailow¹.
Tym niemniej odbyliœmy ponad godzinn¹ rozmowê.

Jakie jest Pana zdanie na ten temat? /odpowiedzi udzieli³ wydzia³ – przyp. red/

W otrzymanym na drugi dzieñ materiale nie by³o odpowiedzi na

To ustawodawca, a nie Zarz¹d Województwa Œl¹skiego, okre-

ostatnie z 3 zadanych pytañ. Z pani¹ Rzecznik uzgodniliœmy, ¿e

œli³ tryb nabycia nieruchomoœci. Sta³o siê tak w zwi¹zku

w zwi¹zku z tym, z nagranej rozmowy przygotujê wypowiedŸ
Marsza³ka do autoryzacji. Po wys³aniu materia³u do autoryzacji

z reform¹ administracyjn¹ i ustaw¹ z 1998 roku, która reguluje przepisy reformuj¹ce administracjê publiczn¹. Oczywi-

w odpowiedzi otrzyma³em „Komentarz Bogus³awa Œmigielskie-

œcie bez wzglêdu na to, kto jest w³aœcicielem nieruchomoœci

go, Marsza³ka Województwa Œl¹skiego dotycz¹cy przekazania

- gmina, powiat czy województwo - to i tak ma obowi¹zek

dzia³ki, na której znajduje siê odwiert solanek w Jaworzu.”
„Wszystkie szczeble administracji samorz¹dowej, czyli gmi-

realizowania zadañ o charakterze publicznym.
2. Na portalu UM, w czêœci dotycz¹cej „maj¹tku wojewódz-

ny, powiaty i województwo samodzielnie realizuj¹ zadania

twa” czytamy: „Nabycie mienia nast¹pi³o zarówno w trybie

okreœlone ustawami, tworz¹ w³asne bud¿ety, gospodaruj¹ w³a-

administracyjno-prawnym, jak i cywilno-prawnym. Pierwszy

snym maj¹tkiem i odpowiadaj¹ za efekty swojej dzia³alnoœci. Zarz¹d musi tak zarz¹dzaæ maj¹tkiem województwa znaj-

sposób realizowany by³ przede wszystkim w drodze specyficznej procedury administracyjnej, tzw. komunalizacji, natomiast

duj¹cym siê w obszarze danej gminy, by przynosi³o to ko-

druga mo¿liwoœæ opiera siê na kodeksie cywilnym i innych

rzyœci zarówno tej spo³ecznoœci, jak i ca³emu województwu.

ustawach, wykorzystuj¹c w szczególnoœci instytucjê umowy.

Dlatego decyzja o wykorzystaniu maj¹tku województwa musi
byæ ka¿dorazowo poprzedzona szczegó³ow¹ analiz¹ wszyst-

Województwo Œl¹skie, na podstawie decyzji administracyjnych, naby³o z mocy prawa:

kich koncepcji i wariantów, jakie mog¹ byæ zastosowane

- mienie Skarbu Pañstwa we w³adaniu jednostek orga-

w konkretnym przypadku. W przypadku odwiertu solanki

nizacyjnych bez osobowoœci prawnej podleg³ych wo-

w Jaworzu musimy mieæ wszystkie dane dotycz¹ce zasobów z³o¿a, jego parametrów, odwiertu, jego wydajnoœci, spo-

jewództwu oraz wojewódzkich osób prawnych
- inne mienia Skarbu Pañstwa s³u¿¹ce realizacji zadañ

sobów i mo¿liwoœci eksploatacji i kosztów. Tak¹ te¿ analizê

statutowych

zleciliœmy odpowiedniemu wydzia³owi Urzêdu Marsza³kow-

- prawa w³asnoœci nieruchomoœci zajêtych pod drogi

skiego. Dlatego na tym etapie trudno mówiæ o konkretnych
rozwi¹zaniach i ostatecznych decyzjach. Nie mogê wyklu-

publiczne kategorii wojewódzkiej”.
Proszê wyt³umaczyæ naszym Czytelnikom w jaki spo-

czyæ np. wariantu wejœcia samorz¹du wojewódzkiego apor-

sób i kiedy UM naby³ BZLR i Kompleks pa³acowy z par-

tem, oczywiœcie na uzgodnionych wczeœniej warunkach. Ale

kiem?

to tylko jedna z opcji. Nie mo¿na zapominaæ, ¿e najwa¿niejsza jest realizacja celów i funkcji publicznych zagospodaro-

Beskidzki Zak³ad Leczniczo – Rehabilitacyjny wraz z nieruchomoœciami (obecnie pow. ok. 17 hektarów) zosta³ nabyty
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cia i jego rozpoczêcie. Wielu Jaworzan, i nie tylko Jaworzan, jest przeœwiadczonych o ogromnym znaczeniu Kompleksu Geotermalnego w Jaworzu, czyli po³o¿onego blisko
Katowic, dla organizowanych w Polsce Euro 2012. Dlatego
prosimy Pana Marsza³ka o informacjê, kiedy Zarz¹d Województwa wyda decyzjê o przekazaniu przedmiotowej dzia³ki gminie Jaworze?
Na pierwsze dwa pytania odpowiedzi przygotowa³ odpowiedni
Wydzia³ Urzêdu. Stanowisko w sprawie przekazania odwiertu
i dzia³ki Marsza³ek przedstawia³ w trakcie rozmowy osobiœcie.
Oto skrót przeprowadzonej przeze mnie rozmowy.
przez Województwo Œl¹skie 1 stycznia 1999 roku w zwi¹zku

W samorz¹dzie wojewódzkim nast¹pi³y zmiany, przede wszystkim zmieni³y siê koalicje, a w zwi¹zku z tym nast¹pi³y wybory do

z reform¹ administracyjn¹. Dokona³o siê to na podstawie ustawy

zarz¹du. Nowy zarz¹d stan¹³ przed problemem, wczeœniej zapo-

reformuj¹cej administracjê publiczn¹ i rozporz¹dzenia Prezesa

wiadanego, przekazywania gminom niektórych sk³adników maj¹t-

Rady Ministrów w sprawie wykazu spzoz- ów, a zosta³o potwierdzone decyzj¹ Wojewody Œl¹skiego. Czêœæ nieruchomoœci

ku województwa. Stoi to w sprzecznoœci z zadaniami i obowi¹zkiem prawid³owego gospodarowania siê samorz¹du wojewódzkie-

z budynkami mieszkalnymi BZLR w Jaworzu, zosta³y zbyte

go. Gmina, powiat i województwo samodzielnie realizuj¹ okreœlo-

w roku 2006 na rzecz najemców tych lokali mieszkalnych. Sta³o

ne ustawami zadania, tworz¹ w³asne bud¿ety, gospodaruj¹ posia-

siê tak z uwagi na przys³uguj¹ce w tym zakresie pierwszeñstwo
w nabyciu lokali, które okreœla ustawa o gospodarce nierucho-

danym maj¹tkiem oraz odpowiadaj¹ za efekty swej dzia³alnoœci.
Maj¹tkiem województwa le¿¹cego w obszarze danej gminy za-

moœciami. Z kolei M³odzie¿owy Oœrodek Wychowawczy w Ja-

rz¹d województwa ma obowi¹zek tak gospodarzyæ by osi¹gaæ

worzu (obecnie pow. ok. 5,6 hektara) w tym Kompleks Pa³aco-

optymalne efekty dla spo³ecznoœci ca³ego województwa czy na-

wy, zosta³ nabyty przez Województwo Œl¹skie 27.06.2003 roku.
Wyrazem tego by³a uchwa³a Rady Powiatu Bielskiego, a tym

wet kraju, a nie tylko jednej gminy. Dlatego obecny zarz¹d uzna³
poprzedni¹ strategiê rozdawnictwa maj¹tku za niew³aœciw¹. Ka¿-

samym zawarcie porozumienia 28.12.2004 r. pomiêdzy Powia-

da decyzja o wykorzystaniu maj¹tku wojewódzkiego musi byæ

tem Bielskim a Województwem Œl¹skim. W œlad za tym porozu-

poprzedzona szczegó³ow¹ analiz¹ wszystkich koncepcji i warian-

mieniem Powiat przekaza³ w drodze darowizny (w grudniu 2005
r.) nieruchomoœæ bêd¹cej we w³adaniu Oœrodka.

tów, jakie mog¹ byæ zastosowane w konkretnym przypadku. Tak¹
analizê zleciliœmy równie¿ dla problemu wykorzystania odwiertu

3. Echo Jaworza konsekwentnie prowadzi na swoich ³amach

solanki w Jaworzu. Nie mo¿emy przy tym nie braæ pod uwagê np.

„Monitoring Programu Wyborczego Wójta”. Mieszkañcy gmi-

wariantu wejœcia samorz¹du wojewódzkiego z aportem do tego

ny nie mog¹ pogodziæ siê z tym, ¿e Urz¹d Marsza³kowski od
przesz³o dwóch lat nie wydaje najwa¿niejszej dla Jaworza

zdania, na uzgodnionych warunkach. Ale s¹ inne opcje, które wydaj¹ siê szczególnie wa¿ne. Publiczne cele i funkcje zagospoda-

decyzji w sprawie 67. arowej dzia³ki, na której znajduje siê

rowania zasobów naturalnych s¹ tu szczególnie wa¿ne. A mo¿e w

odwiert solanki. Blokuje to …. . „rozpoczêcie przedsiêwziê-

przypadku odwiertów mog³yby byæ zrealizowana poprzez BZLR.

cia, którego realizacja sprawi, ¿e Jaworze stanie siê wielk¹
atrakcj¹ turystyczn¹, a dla mieszkañców szans¹ na nowe

Musimy mieæ wszystkie dane dotycz¹ce zasobów z³o¿a, jego
parametrów, odwiertu, jego wydajnoœci, sposobów eksploatacji,

mo¿liwoœci pracy, biznesu i wypoczynku. Przedsiêwziêciem

kosztów i mo¿liwoœci eksploatacyjnych. Zleci³em, poprzez odpo-

tym ma byæ kompleks rekreacji, sportu i rozrywki, wybudo-

wiednie wydzia³y urzêdu, dokonanie tych opracowañ i ekspertyz.

wany z wykorzystaniem termalnych zasobów solanki………..
/cytat z Programu Wyborczego Wójta/. Na bie¿¹co informo-

Panie Marsza³ku gmina od dawna posiada pe³n¹ dokumentacjê geologiczn¹, badawcz¹ z³o¿a, ekspertyzy i kon-

waliœmy w Echu Jaworza mieszkañców o pokonywaniu ko-

cepcje eksploatacyjne. Wójt Zdzis³aw Blok, jak uzna za

lejnych etapów w przygotowaniu realizacji tej strategicznej

celowe, wespó³ ze specjalistami z instytutu i biura projek-

dla Jaworza i wa¿nej dla Œl¹ska inwestycji. Po zakupie przez
Gminê dzia³ki /5 ha od Zak³adu Doœwiadczalnego Instytutu

towego, mog¹ zreferowaæ temat i udzieliæ odpowiedzi na
wszystkie pytania zarz¹du.

Zootechniki w GrodŸcu Œl¹skim po przebrniêciu przez bar-

Nie jestem w szczegó³ach zorientowany, ale w Wydziale po-

dzo trudn¹ procedurê zmiany Planu Zagospodarowania

winni mieæ tê wiedzê. Po tym co pan przekaza³ mi,

Przestrzennego, po trudnych negocjacjach z dyrekcj¹ BZLR
i zwi¹zkami zawodowymi, dotycz¹cych rezygnacji z odwiertu

w najbli¿szym czasie zaprosimy wójta Zdzis³awa Byloka na
posiedzenie Zarz¹du Województwa, by zapozna³ nas

i zwrotu dzia³ki do UM oraz maj¹c kilka pisemnych i ustnych

z wynikami opracowañ i przedstawi³ wasze koncepcje. To po-

/podanych publicznie/ deklaracji o woli przekazania przez

winno byæ prze³omowym momentem w procesie podjêcia opty-

UM dzia³ki gminie Jaworze, wydawa³o siê, ¿e pozostanie
ju¿ tylko dopiêcie koncepcji sfinansowania przedsiêwziê-

malnej decyzji w sprawie odwiertu solanki w Jaworzu.
Dziêkujê za rozmowê.
Wojciech Bertisch
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SPRAWOZDANIE Z SESJI RADY GMINY

Adam Kwieciñski w imieniu zarz¹du LGD „Beskid Œl¹ski

W dniu 29 kwietnia br. odby³a siê XV sesja Rady Gminy.
Obrady prowadzi³ Andrzej Œliwka Przewodnicz¹cy Rady.

Górom” przekaza³ wykonane w ramach planu dzia³ania LGD
opracowania, które jego zdaniem mog¹ byæ przydatne dla

Podjêto 8 uchwa³ bêd¹cych wczeœniej tematem obrad w³aœciwych problemowo Komisji Rady. Uchwa³y, po omówieniu

samorz¹dów gmin Jaworze i Brenna. Zachêca³ do wspó³pracy z zarz¹dem LGD i korzystania z przekazanych materia-

oraz pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisje, przed³o¿ono Radzie Gminy.

³ów. Poinformowa³ równie¿, ¿e na walnym zgromadzeniu Towarzystwa Mi³oœników Jaworza zosta³ ponownie wybrany na

Podjête uchwa³y dotycz¹:
a) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaworze - Rada

prezesa zarz¹du TMJ.
Wójt pogratulowa³ tego wyboru i podziêkowa³ za opracowa-

Gminy Jaworze po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania
bud¿etu gminy za rok 2007 i zapoznaniu z opiniami Regio-

nia, które zostan¹ przekazane kompetentnym osobom do
zapoznania siê.

nalnej Izby Obrachunkowej, na wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Jaworze, uchwala udzielenie Wójtowi absoluto-

W dalszej czêœci sesji Wójt zda³ sprawozdanie z pracy
w okresie miêdzysesyjnym.

rium
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Sa-

Z obszernego sprawozdania redakcja z oczywistych powodów przekazuje skrót informacji oddaj¹cych meritum oma-

modzielnego Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu

wianych spraw.
W sprawie zagospodarowania z³ó¿ solanki nadal brak odpo-

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu

wiedzi na pismo Wójta skierowane do nowo wybranego Marsza³ka Województwa z lutego br. o podjêcie decyzji przez

d)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007
Oœrodka Promocji Gminy Jaworze

Zarz¹d Województwa dotycz¹cej przekazania odwiertu gminie Jaworze. W tej sprawie redakcja Echa Jaworza przepro-

e) f) g) zmiany Uchwa³ w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

wadzi³a wywiad z marsza³kiem Bogus³awem Œmigielskim.
/materia³ str.2, 3 – przyp. red/

Gminy Jaworze
h) uchylenia w³asnej uchwa³y IX/87/07 z dnia z dnia 28 sierp-

Nastêpnie Wójt omówi³ realizacjê inwestycji i robót wskazuj¹c na wiele problemów, które niekiedy opóŸniaj¹ ich wyko-

nia 2007r. w sprawie przyst¹pienia Gminy Jaworze do Zwi¹zku Stowarzyszeñ Lokalnej Grupy Dzia³ania „Beskid Œl¹ski

nanie. I tak np. starania w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych
o wyremontowanie w centrum Jaworza nawierzchni jezdni

Górom” - w dniu 28 sierpnia 2007r. Rada Gminy Jaworze
podjê³a uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia Gminy Jaworze do

przed „Majówk¹” ugrzêz³y w Starostwie. Wiele jednak inwestycji zosta³o ju¿ zrealizowanych, a nastêpne niebawem

Zwi¹zku Stowarzyszeñ Lokalnej Grupy Dzia³ania „Beskid
Œl¹ski Górom”. Jednak¿e bior¹c pod uwagê:

rusz¹, gdy¿ po zakoñczonych przetargach wykonawcy zostali wybrani. Realizowane inwestycje przyczyni¹ siê do es-

– brak w statucie Lokalnej Grupy Dzia³ania „Beskid Œl¹ski
Górom” zapisu o mo¿liwoœci uzyskania cz³onkostwa jedno-

tetyzacji Centrum Jaworza. S¹ to nowe zieleñce, dalsze
chodniki, a szczególnie wa¿n¹ inwestycj¹ bêdzie du¿y par-

stek samorz¹du terytorialnego oraz
– mo¿liwoœæ przyst¹pienia Gminy Jaworze do Stowarzysze-

king naprzeciw MOW, którego projekt robi bardzo dobre wra¿enie.

nia „Lokalna Grupa Dzia³ania „Ziemia Bielska” skupiaj¹cej
prawie wszystkie gminy Powiatu Bielskiego,

Po wykonaniu parkingu przy Przedszkolu nr. 2 realizowane
s¹ dalsze roboty remontowe. Na ul. Zdrojowej w budynku nr

Zaniechano rozpoczêcia procedury przyst¹pienia do wy¿ej
wymienionego Zwi¹zku.

111 wykonano elewacjê i parking, a na parterze otwarta zostanie galeria.

W ramach przyjêtego porz¹dku obrad przewodnicz¹cy udzieli³
g³osu przyby³ym goœciom:

Zakoñczono remonty mostów na ul. Góreckiej i w okolicy ul.
Podgórskiej i Nad Rudawk¹. Przebudowana zosta³a ul. Za-

W³adys³awa Dybczak, w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê po 40 latach pracy w Przedszkolu nr. 1, podziêkowa³a Ra-

gajnikowa.
Wed³ug informacji uzyskanych od inwestora, który zakupi³ „Dol-

dzie i Wójtowi za dobr¹ wspó³pracê, ¿yczy³a zdrowia i skutecznego rz¹dzenia gmin¹. Przedstawi³a Jolantê Bajorek, która

ny Folwark”, w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków i Urzêdem Gminy powstaje koncepcja kompleksu hotelowego.

obecnie pe³ni obowi¹zki dyrektora Przedszkola nr 1

Wójt poinformowa³ równie¿ o efektach wspó³pracy z Muzeum
Ziemi Cieszyñskie i wystawie dalszej czêœci dokumentów
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z archiwów hrabiów Saint-Genois D’anneaucourt i ich konserwacji. Zbiory dokumentuj¹ historiê Jaworza oraz posia-

Wójt wyjaœni³, ¿e jej zadaniem jest popularyzacja I promocja
Jaworza oraz stworzenie lepszych warunków do rozwoju

daj¹, ogromn¹ wartoœæ muzealn¹.
W dyskusji nad sprawozdaniem Wójta radny Z. Podkówka

¿ycia spo³eczno-kulturowego mieszkañcom. Administratorem
jest OPGJ.

zaproponowa³ ustawienie tablicy na nowowybudowanym
chodniku przy ul. Bielskiej „Równie¿ dla rowerów”. Wicewójt

Radny R. Lorek poprosi³ o informacjê w sprawie odprowadzania œcieków przez BZLR. Wójt wyjaœni³, ¿e ostatnie dwa

R. Osta³kiewicz wyjaœni³, ¿e w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów nie ma mo¿liwoœci na uzyskanie takiej zgody, gdy¿

obiekty zostan¹ pod³¹czone do kanalizacji przy ul. Azaliowej. Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodo-

uniemo¿liwiaj¹ to parametry techniczne tego chodnika.
Dyrektor Gimnazjum J. Holeksa poinformowa³a o 3 Projek-

wiska o dofinansowanie realizacji projektu, po dokonanych
wczeœniej uzgodnieniach, zosta³ z³o¿ony.

tach, które zosta³y przekazane do realizacji Gimnazjum
w Jaworzu. S¹ to :

Radny Rady Powiatu R. Galocz poinformowa³, ¿e monitoruje postêp w przebieg uzgodnieñ i przygotowañ do moderni-

– „Internetowe Centrum Multimedialne Bibliotek Szkolnych”
– „Pracownie Komputerowe dla Szkó³”

zacji ul. Œredniej. Obecnie na ukoñczeniu s¹ pomiary geodezyjne ustalaj¹ce przebieg granicy pomiêdzy Bielskiem –

– „Uczenie siê przez ca³e ¿ycie, partnerskie projekty szkó³ –
Comenius”

Bia³¹, a Jaworzem na ul. Œredniej. Miasto Bielsko wykona
prace na swoim odcinku.

Radny J. Stekla zwróci³ siê z zapytaniem o koncepcjê funkcjonowania galerii przy ul. Zdrojowj 111.

Dalsza czêœæ obrad dotyczy³ spraw formalnych i organizacyjnych Rady.
opracowa³ wb

INFORMACJA Oœrodka Promocji Gminy Jaworze KALENDARZ IMPREZ V – VIII 2008 R.
Komorni Lhotka (Czechy) – Malowanie w plenerze – 16.05.
Dolne Tošanovice (Czechy) – „Trójbój Lekkoatletyczny” – 06.06.

Jaszszentandras (Wêgry) – „Dni Jaszszenandras” – 18-21.07.
Komorni Lhotka (Czechy) – „Ligocki Jarmark” – 26.07.

Górne Tošanovice (Czechy) – „Turniej Oldboys” – 07.06.

Bela (S³owacja) – „Turniej Oldboys” – 27.07.2008r.
Górne Tošanovice (Czechy) – „Polonynske Ohne” – 02.08.

II Samochodowy Rajd Jaworze – Komorni Lotka
– 21 – 22.O6 Festyn „Na powitanie wakacji” - 22.06.

Wakacyjny cykl zabaw na wodzie dla dzieci i m³odzie¿y - 06-09.08.

UNIA EUROPEJSKA DLA JAWORZA
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA
DZIA£ANIA ZIEMIA BIELSKA
Redakcja EJ wielokrotnie informowa³a Czytelników o wielkiej
roli LGD w rozwoju danego obszaru i mo¿liwoœciach uzyskania œrodków unijnych dla zaktywizowania dzia³alnoœci mieszkañców. Lokalna Grupa Dzia³ania Beskid Œl¹ski Górom
z dniem 31.03. br. przesta³a prowadziæ dzia³alnoœæ. Informacjê tak¹ otrzymaliœmy od Dyrektora Biura LGD, E. Holeksa.
Wielokrotnie pisaliœmy o braku efektów dzia³ania LGD Beskid Œl¹ski Górom w okresie od jej powstania w 2006 r.
4 marca br. w siedzibie bielskiego Starostwa Powiatowego
odby³o siê Walne Zebranie Za³o¿ycielskie Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Dzia³ania Ziemia Bielska z siedzib¹ w Bielsku – Bia³ej. Cz³onkowie za³o¿yciele podjêli uchwa³ê w sprawie utworzenia tego stowarzyszenia, przyjêli statut, wybrali
cz³onków Komitetu Za³o¿ycielskiego w sk³adzie: burmistrz
Wilamowic Marian Trela, wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak i wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, którzy otrzymali pe³nomocnictwo do wykonania czynnoœci zwi¹zanych
z rejestracj¹ stowarzyszenia. W skali kraju dzia³a oko³o 150
– 160 Lokalnych Grup Dzia³ania, które w niedalekiej przy-

sz³oœci bêd¹ opiniowaæ wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania Ziemia Bielska posiada osobowoœæ prawn¹ i mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Swym zasiêgiem obejmuje 7 gmin: Bestwinê, Czechowice –
Dziedzice, Kozy, Por¹bkê, Jasienicê, Wilamowice i Wilkowice. Firma Techmaster z ¯ywca podjê³a siê roli animatora
powstania LGD Ziemia Bielska. 4 marca wybrano 8 –osobowy Zarz¹d stowarzyszenia: prezesa Mariana Trelê (burmistrz
gminy Wilamowice), wiceprezesa Stefana Wodniaka (wójt
gminy Bestwina), wiceprezesa Janusza Pierzynê (wójt gminy Jasienica) , skarbnika Wies³awê Karsk¹ (przedstawiciel
gminy Kozy), cz³onków Zarz¹du Grzegorza Szetyñskiego
(cz³onek Zarz¹du Powiatu Bielskiego), Mariana B³achuta (burmistrz Czechowic - Dziedzic), Tomasza Sordyla (przedstawiciel gminy Por¹bka) i S³awomira Filapka (przedstawiciel
gminy Wilkowice)
Wójt Jaworza i Rada Gminy rozwa¿aj¹ wszelkie za i przeciw
przyst¹pieniu do tej LGD. Wiele wskazuje na to, ¿e decyzja
o przyst¹pieniu zostanie podjêta niebawem.

wb
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NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯
Z ¯YCIA GIMNAZJUM
OTWORZYLIŒMY DRZWI
W sobotê 26 kwietnia nasze gimnazjum zorganizowa³o dzieñ
otwarty dla uczniów szko³y podstawowej, którzy w nadchodz¹cym roku szkolnym rozpoczn¹ gimnazjalny etap nauki.
Tegoroczny program dnia otwartego kusi³ du¿¹ ró¿norodnoœci¹ zajêæ, pokazów i konkursów. Kandydaci do nauki w naszej placówce mogli wzi¹æ udzia³ zarówno w zajêciach edukacyjnych, zobaczyæ dokonania artystyczne uczniów i sprawdziæ swoje umiejêtnoœci w rozgrywkach pi³karskich. Przyszli
gimnazjaliœci uczestniczyli w lekcji otwartej z jêzyka angielskiego, zapoznali siê z dokonaniami szkolnego klubu Sokrates Comenius (organizuj¹cego wymiany z m³odzie¿¹ z Irlandii
i Holandii), pos³uchali o dzia³alnoœci Szkolnego Ko³a Ligi Morskiej i Rzecznej, odwiedzili unikatowe Muzeum Flory i Fauny
Morskiej. Chêtni mogli spróbowaæ swoich si³ w konkursie polonistycznym, wiedzy o spo³eczeñstwie lub dla odmiany wzi¹æ
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udzia³ w pokazie doœwiadczeñ fizycznych i chemicznych.
Osoby z³aknione artystycznych wra¿eñ mog³y obejrzeæ przedstawienie p.t. „Wsi spokojna”, zwiedziæ wystawê prac plastyczno-technicznych o tematyce zwi¹zanej z histori¹ i kultur¹
wybranych krajów anglojêzycznych, zobaczyæ pokaz tañca
towarzyskiego i pos³uchaæ m³odzie¿owego zespo³u Dirt, który
tego dnia zadebiutowa³ przed szkoln¹ publicznoœci¹. Dni otwarte szko³y to równie¿ znakomita okazja, aby poczuæ ducha
sportowej rywalizacji – szóstoklasiœci mogli siê zmierzyæ
z gimnazjalistami w czasie towarzyskich rozgrywek siatkówki (dziewczêta) i pi³ki no¿nej (ch³opcy), swój pokaz przygotowa³ te¿ klub ³uczniczy „Dziesi¹tka”. Chêtni mogli porozmawiaæ z Dyrektorem szko³y – Janin¹ Holeks¹ i skorzystaæ
z porad psychologa szkolnego. Dla zwiedzaj¹cych przygotowaliœmy broszurê z informacj¹ o ko³ach zainteresowañ, konkursach szkolnych i miêdzyszkolnych. Kolejny dzieñ otwarty
za rok i ju¿ dzisiaj zapraszamy obecnych pi¹toklasistów do
odwiedzin naszego gimnazjum.
Marzena Kita

Z ¯YCIA MOW
Kwietniowe imprezy w MOW zapocz¹tkowa³ quiz Poczuj
w sobie Irlandiê corocznie organizowany przez dyrektor Jadwigê Kruczek. Dwunastu ch³opców przyst¹pi³o do sk³adaj¹cego siê z 35 pytañ testu z wiedzy ogólnej dotycz¹cej historii, literatury, sztuki, kultury, sportu i s³ynnych postaci;
przygotowywali siê do niego indywidualnie oraz na dodatkowych zajêciach pozalekcyjnych. Nowoœci¹ w konkursie by³
test sprawnoœciowy – hurling - celtycka odmiana futbolu. Zwyciê¿y³ Pawe³ Nalepa z klasy II gimnazjum, kolejne miejsca
zdobyli Bartek Mos i Marek Król z klasy III.
Od kwietnia a¿ do czerwca wychowankowie MOW maj¹ okazjê uczestniczyæ w kursie na stopieñ M³odszego Ratownika
WOPR .Koordynatorem projektu jest Mateusz Ocha³a.
Uprawnienia M³odszego Ratownika WOPR pozwalaj¹ na pracê w charakterze ratownika na basenach, k¹pieliskach, sp³ywach, koloniach itp. Jest to uprawnienie niejako zawodowe –
ratownikiem zostaje siê na ca³e ¿ycie – poprzez z³o¿enie
przysiêgi Ratownika. To wyzwanie, aby ukoñczyæ kurs, odpowiedzialnoœæ i powo³anie, aby nieœæ pomoc innym ludziom,
a tak¿e ciekawa przygoda na ca³e ¿ycie. Kurs obejmuje:
przygotowanie p³ywackie – doskonalenie p³ywania wszystkimi stylami p³ywackimi, przygotowanie p³ywackie ratownicze
– ratownicze techniki p³ywania, umiejêtnoœæ prowadzenia akcji ratowniczej, walka z ton¹cym, holowanie poszkodowanych,
transport w wodzie, sprawdzanie i wy³awianie przedmiotów
z dna zbiornika wodnego, p³ywanie ³odzi¹ wios³ow¹,

teoretyczna i praktyczna nauka pierwszej pomocy przedmedycznej – na wysokim poziomie zaawansowania, wiedzê
z zakresu meteorologii, locji, prac bosmañskich, itp.
Zaliczenie sprawdzianu dopuszczaj¹cego na kurs (wg wymagañ WOPR) to przep³yniêcie dystansu 50 m w czasie
poni¿ej 45 sekund, przep³yniêcie dystansu co najmniej 15
metrów pod wod¹, przep³yniêcie dystansu 25 m na plecach
z prac¹ nóg do ¿abki, dobra umiejêtnoœæ p³ywania co najmniej trzema stylami (kraul, ¿abka, kraul na plecach). Zajêcia odbywaj¹ siê w ramach Ko³a Sportów Wodnych (¿eglarskiego) na terenie MOW w Jaworzu, a nastêpnie bêd¹ siê
odbywaæ w ramach specjalistycznych zajêæ prowadzonych
przez instruktorów Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na akwenach otwartych i na terenie MOW.
24 kwietnia w naszej placówce odby³ siê X Wiosenny Bieg
Prze³ajowy zorganizowany przez Aleksandra Machnika, nauczyciela wychowania fizycznego. Dwukilometrowa trasa
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bieg³a przez park zdrojowy iw okolicach amfiteatru. Wœród
35. zawodników najlepszy czas- 6.11.59 -uzyska³ Jaros³aw

wa³ organizator, nagrodê pocieszenia (plecak sportowy) dla
ostatniego zawodnika ufundowa³a dyrektor Jadwiga Kru-

Chruœlicki, zajmuj¹c tym samym pierwsze miejsce, kolejni
na mecie byli Pawe³ Nalepa i Marek Klimek. Nagrody rze-

czek.Przed nami maj, wypoczynek na majówkach i, z nowymi si³ami, kolejne zmagania w przygotowywanych ju¿

czowe (koszulki sportowe) oraz puchar za I miejsce ufundo-

konkursach i zawodach.

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ

zjum w Jasienicy. Wœród 15 uczestników – uczniów i uczennic z klas szóstych szkó³ podstawowych Gminy Jasienica

„ŒWIÊTO DRZEWA W JAWORZAÑSKIEJ JEDYNCE”

i oœciennych, nasza uczennica – Marta Biliñska z klasy VI
c (pod okiem Marzeny Grygierczyk), zdoby³a drugie miej-

as

sce - porywaj¹c komisjê piêkn¹ interpretacj¹ wiersza Konstantego Marii Górskiego pt „Spokojnoœæ”. Cieszymy siê sukcesem Marty – ¿ycz¹c jej wielu równie owocnych recytacji.
M. Grygierczyk

Górski Konstanty Maria
Spokojnoœæ
Zbudziæ siê, zerwaæ, uchyliæ firanek,
Wyjrzeæ w kwietniowy, b³êkitny poranek,
Gdzie tylko wierzby kwitn¹ce siê z³oc¹
I tylko brzozy bia³ym pniem migoc¹ A na toñ niebios, wiosenn¹ i blad¹,
Kwiecieñ to miesi¹c szczególny, w którym du¿y nacisk k³adziemy na uœwiadomienie m³odzie¿y koniecznoœci ochrony

Fijoletow¹ sieæ ga³¹zek k³ad¹...
Obejœæ kasztany, których p¹ki, lœni¹ce

naturalnego œrodowiska. Wskazujemy przyk³ady negatywnej dzia³alnoœci cz³owieka i uczymy jak, czasem w prosty

Nowymi soki, ³owi¹ chciwie s³oñce
I g³ówki œmia³o w przestrzeñ pr¹ b³êkitn¹,

sposób mo¿na to zmieniæ . W dniu 7 kwietnia, na zaproszenie Bo¿eny Ryœ i Miros³awy Hawe³ek, goœciliœmy w na-

Czuj¹c, ¿e jutro w œnie¿n¹ kiœæ zakwitn¹...
Chodziæ po s³oñcu - powoli - jak we œnie,

szej placówce przedstawiciela Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Klub Gaja” z Wilkowic Jaros³awa Kacprzy-

Woko³o sadu, gdzie kwitn¹ czereœnie,
U wêg³a domu przystan¹æ - pos³uchaæ,

ka Nasz goœæ poprowadzi³ warsztaty ekologiczne w klasach
szóstych na temat znaczenia drzew w przyrodzie i gospo-

Bo ju¿ go³êbie zaczynaj¹ gruchaæ
I wilga gwi¿d¿e w po³udnie nad sadem,

darce cz³owieka. Zajêcia zosta³y zakoñczone posadzeniem
przez uczniów klas szóstych „drzewka pamiêci ” na terenie

Gdy owad w trawie goni siê z owadem.
A w wieczór, kiedy gwiazdy wyjd¹ z toni

otaczaj¹cym szko³ê.
Piêkna jod³a koreañska to dar z hodowli Wojciecha Toma-

B³êkitnej, s³owik pieœñ sw¹ œlubn¹ dzwoni,
Dziwi¹c siê wielkiej ksiê¿ycowej ³odzi,

li z Ko³a £owieckiego „Œlepowron ” w Rudzicy. Ju¿ od kilku
lat organizujemy jesieni¹ w naszej szkole zbiórkê kaszta-

Co z bia³ym ¿aglem na Ocean wschodzi.
S³uchaæ tej pieœni, która pierœ rozpiera

nów i ¿o³êdzi, którymi zaprzyjaŸnione ko³o ³owieckie dokarmia zim¹ zwierzêta leœne. Dziêki naszej wspó³pracy zwie-

Ogromnej ziemi i w niebie zamiera,
Gin¹æ w tej woni sadów i b³êkicie.

rzyna nie musi siê obawiaæ jak przetrwaæ czas zimy, a my
ju¿ wiemy , ¿e drzewa s¹ nam bardzo potrzebne, ¿e trzeba

Piæ to woko³o budz¹ce siê ¿ycie
I czuæ z wszechœwiatem, nie pragn¹c dla siebie

je sadziæ i o nie dbaæ.
WIOSENNE REFLEKSJE

Serca na ziemi ni gwiazdy na niebie
Nic nie zamarzyæ, nie kochaæ, nie ¿¹daæ.

B. Ryœ i M. Hawe³ek

Wiosna to czas domowych porz¹dków. Wiosna to budz¹ca
siê do ¿ycia przyroda.Wiosna to d³ugo wyczekiwane promy-

W przesz³oœæ siê têsknym okiem nie ogl¹daæ
Ani nie czekaæ, czy z t¹ now¹ wiosn¹

ki s³oñca. Czy jednak „Wiosna pe³na jest poezji”? O tym
mieli okazjê siê przekonaæ uczestnicy Gminnego Konkursu

Z mogi³ zaklês³ych niezabudki wzrosn¹...
I wierzyæ tylko, ¿e gdy p³omyk zgaœnie,

Recytatorskiego, który odby³ siê 2 kwietnia 2008r w Gimna-

Serce na wiecznoœæ - jak na zimê - zaœnie.
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Z ¯YCIA PRZEDSZKOLI
WIOSENNE NOWINKI W PRZEDSZKOLU NR 1
Wiosn¹ nasza przyroda w pe³ni rozkwita. Ta kwitn¹ca przyroda tworzy uroczy, pe³en radoœci nastrój, zachêca nas do
czêstego przebywania na œwie¿ym powietrzu. Obserwujemy z dzieæmi ci¹g³e zmiany w otaczaj¹cym nas œwiecie przyrody. Wychodzimy na spacery, do parku, do lasu i na ³¹kê.
Wspólnie z dzieæmi siejemy nasiona, zak³adamy hodowle
w k¹cikach przyrody. Jest to okazja do prowadzenia obser-
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wacji przyrodniczych i zastanowienia siê nad problemem
ochrony przyrody.
Dzieci zg³êbiaj¹ wiedzê ekologiczn¹ oraz prê¿nie przygotowuj¹ wiele ciekawych imprez. W naszym przedszkolu odby³
siê „FESTIWAL EKOLOGICZNY”, na którym dzieci z poszczególnych grup zaprezentowa³y piosenki, wiersze, inscenizacje dotycz¹ce problemów ochrony œrodowiska naturalnego. Grupa 6 – latków przedstawi³a inscenizacjê zatytu³owan¹. „Na
ratunek lasom” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzu. By³o to dla
dzieci ogromne prze¿ycie. Mali aktorzy po raz pierwszy wystêpowali na prawdziwej scenie i przed tak liczn¹ publicznoœci¹.
W jaworzañskim przedszkolu dzieci ze starszych grup
uczestniczy³y w konkursach o tematyce ekologicznej, a nastêpnie wyruszy³y ulicami Jaworza w barwnym „KOROWODZIE EKOLOGICZNYM”, aby zachêcaæ napotkanych mieszkañców do przestrzegania zasad ochrony przyrody. Ponadto na terenie przedszkola zosta³a zorganizowana wystawa
prac plastycznych dzieci pod tytu³em „PODZIWIAMY OTACZAJAC¥ PRZYRODÊ”. Barwne i ciekawe prace mogli podziwiaæ nie tylko rodzice, ale tak¿e goœcie naszej placówki.A ju¿ nied³ugo miesi¹c maj i nasze jaworzañskie przedszkolaki rozpoczynaj¹ przygotowania do „FESTYNU RODZINNEGO”. Oj bêdzie siê dzia³o!!!

Krystyna Ejtel

112 W TRUDNEJ SPRAWIE, NIE U¯YWAJ
PRZY ZABAWIE
14 kwietnia w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaœniczej
w Bielsku – Bia³ej mia³a miejsce sympatyczna uroczystoœæ –
podsumowanie powiatowej edycji X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y. W tym roku konkurs
przebiega³ pod has³em „112 w trudnej sprawie – nie u¿ywaj
przy zabawie”. Celem konkursowej rywalizacji jest edukacja
dzieci i m³odzie¿y w zakresie zachowania bezpieczeñstwa
w ró¿nego typu zagro¿eniach – wypadkach na drodze, w domu,
nad wod¹, przy powodziach, po¿arach, katastrofach ekologicznych, budowlanych. Nades³ane prace na konkurs pokaza³y, ¿e dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ powiatu bielskiego ma pe³n¹
œwiadomoœæ faktu, ¿e w Polsce istnieje numer alarmowy 112,
po którym mo¿na uzyskaæ pomoc w ka¿dej sytuacji zagra¿aj¹cej ¿yciu i zdrowiu. W powiatowej edycji w I grupie (wiek od
6 do 8 lat) wyró¿niono Martynê Florczyk z Publicznego Przedszkola w Buczkowicach, Ma³gorzatê Chmia³ê i Piotra Malchara z Publicznego Przedszkola Samorz¹dowego nr 1
w Jaworzu, Paulinê Janosz z SP w Czañcu i Roberta Laszczaka z Zespo³u Szkolno – Przedszkolnego z Mesznej.
W grupie wiekowej od 9 do 12 lat wyró¿niono Monikê Cygan
z ZSPiG im. Królowej Jadwigi ze Szczyrku, Sabinê Zaj¹c
z ZSPiG nr 1 ze Szczyrku, Katarzynê Wykrêt z SP w Por¹bce, Karolinê W¹trobê z SP nr 2 w Kozach, Joannê Czer-

neck¹ z SP w Jaworzu. Komendant Miejski Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej przyzna³ specjaln¹ nagrodê, któr¹ otrzyma³a Carolyn Dziacko z SP nr 1 w Jaworzu.
Na uroczystoœci wrêczania nagród obecni byli Grzegorz Szetyñski cz³onek Zarz¹du Powiatu, Adam Caputa komendant
miejski PSP, jego zastêpca Krzysztof Grygiel, wójt gminy
Jaworza Zdzis³aw Bylok, Aleksander Radkowski naczelnik Powiatowego Centrum Zarz¹dzana Kryzysowego oraz
opiekunowie i nagrodzeni laureaci konkursu. Dla dzieci i m³odzie¿y wielk¹ atrakcj¹ by³o zwiedzanie bielskiej jednostki
oraz oczywiœcie wejœcie na drabinê stra¿ack¹ i ogl¹danie
panoramy miasta z jej wysokoœci.
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rajdu. Zaœ najstarszym uczestnikiem rajdu rowerowego by³

1 MAJA - DZIEÑ SPORTU
Pierwszy dzieñ tegorocznej majówki przebiega³ pod znakiem

mieszkaniec Bielska-Bia³ej – 75 letni Miko³aj Symiw. Losowania nagrody g³ównej i nagród dodatkowych dokona³ rów-

sportu i aktywnego wypoczynku. O godz. 12,00 wystartowa³
Rodzinny Rajd Rowerowy. Od godzin po³udniowych na tere-

nie¿ £ukasz Dubrawski. Nagrodê g³ówn¹ – rower górski wylosowa³a Miros³awa Szymlak z Jaworza, która w rajdzie

nie amfiteatru odbywa³y siê pokazy ³ucznicze. Mo¿na by³o
te¿ samemu spróbowaæ si³. O ile trafienie do du¿ej tarczy

rowerowym w Jaworzu startowa³a po raz pierwszy. Nagrody
dodatkowe wylosowali; Jerzy Kukla, Angelika Sulikow-

bywa³o ³atwiejsze, o tyle trafienie w ma³e tarcze czy w ustawion¹ na skarpie imitacjê sarny bywa³o ju¿ o wiele trudniej-

ska i Kacper Bo¿ek.
2 MAJA - DZIEÑ POLSKI

sze. Nad przebiegiem tej czêœci sportowej czuwa³ Lucjan
Socha i Adama Bisok z Klubu £uczniczy X - Dziesiêæ. Po-

Dzieñ polski rozpocz¹³ siê od spotkania jaworzan z w³adza,
mi gminy, zorganizowanego z okazji otwarcia „Galerii na Zdro-

kaz sztuk walki i samoobrony wykona³ Bielski Klub OJAMA
Karate. Mo¿na by³o równie¿ poæwiczyæ na linach pod okiem

jowej” /relacja na str. 13/
Natomiast w amfiteatrze prezentowa³y siê nasze zespo³y.

cz³onków Grupy Komando z Bielska-Bia³ej.
Dla uczniów szko³y podstawowej zorganizowano zawody

Wspania³y repertuar przygotowali wychowawcy i uczniowie
ze Szko³y Podstawowej, M³odzie¿owego Oœrodka Wycho-

rowerowe, na torze przeszkód. Spoœród dzieci z klas 3-4 I miejsce zajê³a Anna Ochodek, II miejsce Piotr Sierszec-

wawczego i Gimnazjum. Wystêpuj¹cy równie¿, Orkiestra
Dêta Glorieta, Zespó³ Starzy Przyjaciele i Zespó³ Regionalny

ki, III miejsce Aleksandra Penkala. Z klas 5-6, I miejsce
zaj¹³ Mateusz Skotnicki, II miejsce Jakub Korz¹tkowski,

Jaworze zawsze s¹ przyjmowani z wielkim aplauzem. Imprezie towarzyszy³a, zorganizowana z inicjatywy Stowarzy-

a III miejsce Mateusz Grygierczyk. Pomoc w organizacji tej
czêœci zawodów sportowych okaza³ Krzysztof Sumera,

szenia „Nasze Jaworze”, wystawa prac od obrazów, poprzez
rzeŸbê, po wyroby koronkarskie rodzimych twórców oraz osób

Grzegorz Nêdzki oraz Turystyczny Klub Kolarski „Ondraszek” z Cieszyna.

skupionych w Ko³ach Gospodyñ, Emerytów i Rencistów,
Szko³ê Podstawow¹ i Kole Pañ przy parafii Ewangelicko-

XIV RODZINNY RAJD ROWEROWY
Organizatorem Rodzinnego Rajdu Rowerowego by³ Oœrodek

Augsburskiej. Mo¿na by³o równie¿ degustowaæ regionalne
przysmaki. Furorê zrobi³ chleb z przepysznym smalcem.

Promocji Gminy Jaworze, Komisja Kultury, Edukacji i Sportu
oraz Urz¹d Gminy Jaworze. Tegoroczny rajd wystartowa³

Panie nie nad¹¿a³y z „produkcj¹”.
3 MAJA- IV DZIEÑ POLSKO- CZESKI

o godzinie 12.00 sprzed jaworzañskiego amfiteatru. Trasa
o d³ugoœci 23 km prowadzi³a przez Jaworze Górne do Jawo-

O godzinie 16.00 w amfiteatrze rozpoczê³y siê IV Dni Polsko
– Czeskie. S³owa powitania do zgromadzonych widzów skie-

rza Na³ê¿a. By³a urozmaicona, a wiêc by³y odcinki ³atwe ale
i wymagaj¹ce sporego wysi³ku. W sumie w rajdzie wziê³o

rowa³a starosta gminy Gnojnik (Republika Czeska) Dagmara Molinová, która te¿ pe³ni³a rolê gospodarza tego dnia.

udzia³ 88 osób, zarówno mieszkañców Jaworza jak i okolicznych miejscowoœci, ale tak¿e mieszkañcy Piekar Œl¹skich,

Nastêpnie g³os zabra³ Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok
i Przewodnicz¹cy Gmin Dorzecza Stonawki, a zarazem sta-

Katowic, Bytomia i Tychów. Nasz rajd rowerowy zyskuje na
popularnoœci i staje siê imprez¹ o zasiêgu wojewódzkim. Jest

rosty Górnych Toszanowic Petr Martiòák. Wójt Z. Bylok
podsumowa³ kilkuletni¹ wspó³pracê z gminami czeskimi,

to zas³uga organizatorów, walorów krajobrazowych naszej gminy no i chyba Komandora Rajdu - radnego Zbigniewa Put-

wskazuj¹c na wiele jej pozytywnych aspektów. Z. Bylok powita³ obecnych przedstawicieli gmin czeskich; starostê gmi-

ka, który swoim humorem i entuzjazmem sportowym potrafi
w pozytywnym sensie „zaraziæ” ka¿dego. Zapewne frekwen-

ny Ligotka Kameralna- Stanislava Èmiela, zastêpcê starost gminy Reka - Jaroslava Sikorov¹, starostê Œmi³owic

cja by³aby wiêksza gdyby nie zmienna pogoda. Zgodnie z programem o 15.00 na amfiteatrze nast¹pi³o zakoñczenie Ro-

Gustava Chwistka, starostê Trzycierza – Jaroslava Molina oraz dyrektora szko³y polskiej w Gnojniku Tadeusza Gry-

dzinnego Rajdu Rowerowego. Podsumowania dokona³ Komandor Rajdu radny Zbigniew Putek. Wrêczenia wyró¿nieñ i na-

cza. Petr Martiòák podziêkowa³ za zaproszenie i ¿yczy³
wszystkim udanej zabawy przekazuj¹c wspólnie z Dagmar¹

gród dokonali Sekretarz Urzêdu Gminy Anna Skotnicka-Nêdzka i Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka.

Molinov¹ na rêce Wójta Z. Byloka wi¹zankê kwiatów i skromny upominek. Czêœæ artystyczn¹ rozpoczê³y dzieci i m³o-

Najm³odszym uczestnikiem rajdu, by³ £ukasz Dubrawski
z Jaworza – 7 lat, który samodzielnie przejecha³ ca³¹ trasê

dzie¿ ze szko³y polskiej w Gnojniku prezentuj¹c tañce polskie ale i wspó³czesne przeboje muzyki pop. Swój program
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artystyczny zaprezentowa³y ponadto zespo³y z Frydku-Mistku – zespó³ folklorystyczny „Ostraviæka”, zespó³ taneczny

cym Andrzejem Œliwk¹.
Wójt Z. Bylok podsumowa³ 4-letni¹ wspó³pracê z gminami s³o-

i teatralny Polskiego Zwi¹zku Kulturalno-Oœwiatowego w Republice Czeskiej ze Œmi³owic oraz zespó³ akrobatyczny

wackimi. Wspó³praca ta na trwa³e wpisa³a siê w historiê naszych gmin, a jej owoce sk³aniaj¹ nas do dalszego zacieœnia-

z Wendryni na Zaolziu. Zespó³ ma ponad stu letnie tradycje
i nadzwyczajny program. Pokazy i wystêpy dzieci i m³odzie-

nia wspó³pracy w ramach Unii Europejskiej. S³owa te w swoim
powitaniu przekaza³ równie¿ Ivan Dvorsky. M. Ormaniec pod-

¿y z Czech widzowie przyjmowali gor¹cymi brawami.
To jednak nie by³y jedyne czeskie atrakcje tego dnia. Obok

kreœli³, i¿ Jaworze jako jedna z pierwszych gmin nawi¹za³a
tak œcis³¹ i konkretn¹ wspó³pracê z gminami s³owackimi Bela,

naszych jaworzañskich stoisk z prezentacj¹ rodzimej twórczoœci, ustawiono namioty z czeskimi specja³ami- tak wiêc

Zazriva, Streæna i Terchova.
Na terenie amfiteatru S³owacy prezentowali swoje wyroby

oprócz czeskich regionalnych ko³aczy, knedli itp. mo¿na by³o
zdegustowaæ piwo Radegast ale a nawet coœ mocniejszego.

kultury materialnej, regionalne wyroby kulinarne, ale i folklor
– wystêpy folklorystycznych zespo³ów dzieciêcych, orkie-

Dla planuj¹cych wyjazd w czeskie Beskidy by³o równie¿
dostêpne stoisko turystyczne z mapami, folderami zarówno

stry dêtej ze Streæna, która koncertowa³a tak¿e na terenie
miasteczka gastronomicznego.

Beskidów jak i z ofert¹ turystyczn¹ Gmin Dorzecza Stonawki. Swoje stoiska prezentowa³y gminy czeskie oraz dzia³a-

Uzupe³nieniem s³owackiego wystêpu by³ koncert naszej orkiestry dêtej Glorieta.

cze Polskiego Zwi¹zku Kulturalno-Oœwiatowego w Republice Czeskiej.

Tego dnia równie¿ swoje stoisko mia³ Koœció³ Adwentystów
Dnia Siódmego. Mo¿na by³a na nim zaopatrzyæ siê nie tylko

4 MAJA – DZIEÑ S£OWACKI
Ten dzieñ koñczy³ tegoroczn¹ majówkê. Otwarcia dokona³

w fachow¹ literaturê z zakresu zdrowej kuchni i zdrowego
¿ywienia ale tak¿e dokonaæ degustacji potraw.

Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok, witaj¹c starostê gminy Bela – Ivana Dvorsky’ego, starostê gminy Streæno –

Ka¿dy dzieñ majówki koñczy³ siê wspóln¹ zabaw¹ taneczn¹.
Mimo nie zawsze sprzyjaj¹cej pogody jaworzañska publicz-

Alfonza Kloæana, wicemarsza³ka Województwa Œl¹skiego
Mariana Ormañca, Kierownika Wydzia³u Zamiejscowego

noœæ nie zawiodla.
Niestety mi³e wra¿enia psuj¹ wandale i skandaliœci podtruci

Urzêdu Marsza³kowskiego Rudolfa Galocza, oraz przedstawicieli Rady Gminy Jaworze na czele z jej Przewodnicz¹-

alkoholem. Niech wiedz¹, ¿e Jaworzanie ich nie akceptuj¹,
¿e s¹ tu niechciani.
red

1 maja – CZYM JEST DZIŒ

wiecie bielskim. W wielu miejscach jednak bezrobocie jest

W imiê poprawnoœci politycznej, tej odpowiedzi ka¿dy udzieli

stosunkowo wysokie i mo¿e zdziwienie budziæ fakt, i¿ w tych
samych miejscowoœciach rozwijaj¹ siê ma³e i œrednie firmy,

sobie sam. A wiêc mo¿e to byæ Œwiêto Pracy, Œwiêto Józefa
Robotnika, pocz¹tek tzw d³ugiego weekendu, który mo¿emy
spêdziæ na kilka sposobów - np. na „Kanarach”, na dzia³ce,
na festynach, pracuj¹c przy remoncie swego domu.
Tak czy inaczej przynajmniej dla starszego pokolenia w pewien sposób œwiêto to jest zwi¹-

które jednoczeœnie borykaj¹ siê z brakiem chêtnych do pracy. Tak przynajmniej mo¿na by³oby s¹dziæ z komentarzy lansowanych w wielu mediach. Z pytaniem o wyjaœnienie tej
„zagadki „ zwróciliœmy siê równie¿ do dyrektora PUP w Biel-

zane z szeroko rozumianymi problemami pracy. W lutowym numerze Echa Jaworza przedstawiliœmy dane dotycz¹ce stanu bezrobocia w naszej gminie. Teraz
poprosiliœmy dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy w BielskuBia³ej – mgr Leszka Stok³osê o
uzupe³nienie danych i pokazanie
stanu bezrobocia Gminy Jaworze
na tle innych gmin powiatu bielskiego. Poni¿ej przedstawiamy
stan na Koniec grudnia 2007 roku.
Z tego zestawienia wynika, ¿e Gmina Jaworze znajduje siê
w czo³ówce gmin o najni¿szym wskaŸniku bezrobocia w po-

sku-Bia³ej. L.Stok³osa powiedzia³ m.in. „W odniesieniu do
sytuacji na rynku pracy zwi¹zanej z wystêpowaniem du¿ej
iloœci ofert pracy, oraz jednoczesnym wystêpowaniu osób
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pozostaj¹cych bez pracy, nie nale¿y wyci¹gaæ wniosków na
podstawie samych danych statystycznych, bowiem decy-

Zwi¹zku Kombatantów z pocztem sztandarowym oraz nieliczni mieszkañcy Jaworza, wziêli udzia³ w uroczystym spo-

zja dotycz¹ca zatrudnienia nale¿y zawsze do pracodawcy,
na co urzêdy pracy nie maj¹ bezpoœredniego wp³ywu”.

tkaniu w Parku Zdrojowym przed pomnikiem Marsza³ka
J. Pi³sudskiego gdzie po okolicznoœciowym przemówieniu

Z doœwiadczenia mo¿na tylko dodaæ, ¿e pracodawcy nie zawsze wiedz¹ jakie kryteria doboru pracowników racjonalnie sto-

Wójta Z. Byloka z³o¿ono wi¹zanki kwiatów. St¹d wszyscy
udali siê pod pomniki w centrum Jaworza gdzie oddano ho³d

sowaæ. Ponadto z drugiej strony s¹ te¿ osoby, które nazwijmy
to - „dorywczo” zarobi¹ wiêcej ni¿ na oferowanym etacie st¹d

poleg³ym w walce o wolnoœæ, oraz ¿o³nierzom Armii Czerwonej. Koñcz¹c tê patriotyczn¹ czêœæ obchodów 3 Maja Prze-

te¿ staraj¹ siê o to aby zachowaæ swój status.

pf

wodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka podziêkowa³ wszystkim za przybycie i udzia³ w tej uroczystoœci.

Dwa kolejne dni „majówki” maj¹ charakter patriotyczno-naro-

W tym roku na pocz¹tku maja ju¿ po raz czwarty m³odzie¿
ze szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miast

2 i 3 maja
dowy. Dzieñ 2 maja przyj¹³ siê bardziej jako dzieñ wolny
dziêki masowym urlopom, o ile pracodawca nie widzi w tym
przeciwskazañ dla swojej firmy.
Dzieñ Flagi 2 maja ustanowi³ Sejm 20 lutego 2004 roku ustaw¹
o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Œwiêto to w za³o¿eniach swych ma popularyzowaæ wiedzê o polskiej to¿samoœci i symbolach narodowych. Czy tak siê dzieje? Dzieñ ten jest tak¿e Dniem Polonii i Polaków za Granic¹.
Kolejny dzieñ to Œwiêto Konstytucji 3 Maja 1791 roku i zara-

Bielska-Bia³ej, Cieszyna, ¯ywca, Zaolzia i okolic uczestniczy³a w kolejnym Rajdzie Górskim im. kpt Henryka Flame
"BARTKA". Rajd upamiêtnia bohaterskich ¿o³nierzy Narodowych Si³ Zbrojnych dowodzonych przez kapitana Henryka
Flame ps. „Bartek”, którzy 3 maja 1946 roku zajêli Wis³ê
i przeprowadzili kilkugodzinn¹ defiladê pododdzia³ów. Rajd
odbywa³ siê pod honorowym patronatem prof. Wojciecha
Roszkowskiego Pos³a do Parlamentu Europejskiego i Stanis³awa Piêty Pos³a na Sejm RP.

pf

zem katolickie œwiêto Najœwiêtszej Marii Panny Królowej
Polski. Dzieñ ten by³ œwiêtem narodowym w II Rzeczpospolitej, a po zakoñczeniu II wojny œwiatowej do 1946 roku. Ponownie przywrócono je w 1990 roku. W tym dniu jak co roku
w naszej gminie, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
reprezentownych przez wójta Zdzis³awa Byloka, wicewójta
Rados³¹wa Osta³kiewicza, sekretarz gminy Annê Skotnick¹ - Nêdzk¹, przedstawicieli Rady Gminy Jaworze z jej
przewodnicz¹cym Andrzejem Œliwk¹, a tak¿e reprezentanci placówek oœwiatowych, organizacji pozarz¹dowych,
OSP, Policji, Szpitala Opieki D³ugoterminowej BZLR, w³adz
POAK, PTEw i ksiê¿y; ks W³. Wantuloka i ks R.Janika
z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, a tak¿e reprezentantów

„BIBLIOTEKA MIEJSCEM SPOTKAÑ”
Pod takim has³em przebiega³y obchody pi¹tego ogólnopolskiego programu Tygodnia Bibliotek, przypadaj¹cego w tym
roku w dniach 5-11 maja. Program ten, og³oszony przez Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ma na
celu kontynuowanie dobrych tradycji popularyzacji dzia³alnoœci bibliotek, umacniania rangi zawodu bibliotekarza
w œwiadomoœci spo³ecznej oraz stwarzania bibliotekom okazji do zaprezentowania nowych inicjatyw s³u¿¹cych doskonaleniu obs³ugi czytelników i realizacji zaszczytnej misji upowszechniania kultury.
W apelu ZG SBP czytamy:
„Wspó³czesna biblioteka pe³ni bowiem nie tylko tradycyjnie
przypisywane jej funkcje gromadzenia, opracowania i udo-

stêpniania zbiorów, ale coraz czêœciej jest miejscem prezentacji twórczoœci artystycznej, edukacji, doradztwa, rozwoju zainteresowañ, czyli przyjaznym miejscem spotkañ
ró¿nych osób, niekoniecznie czytelników. W dobie coraz
czêstszego przyswajania treœci utworów drog¹ elektroniczn¹,
bardzo wa¿ne staje siê pielêgnowanie i upowszechnianie form
dzia³alnoœci ksi¹¿nic, które umo¿liwiaj¹ bezpoœredni kontakt
cz³owieka z cz³owiekiem.
Polska jest krajem, w którym wskaŸniki czytelnictwa literatury innej ni¿ popularna od lat utrzymuj¹ siê na bardzo niskim poziomie, nak³ady na edukacjê i naukê te¿ nie nale¿¹
do najwy¿szych, a który mimo to aspiruje do grona krajów
rozwiniêtych. Dzisiaj rozwój ka¿dego kraju i spo³eczeñstwa
mo¿e byæ dokonany przede wszystkim wysi³kiem ludzi wy-
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kszta³conych, czytaj¹cych i swobodnie poruszaj¹cych siê
w zalewie informacji, które niesie wspó³czesna cywilizacja.

Œl¹ska Cieszyñskiego szczególnie cenili sobie Ondraszka, czyli
Andrzeja Szebestê, którego imiê rozs³awili, tworz¹c piosenki

Osi¹gniêcie tego dobrostanu w stopniu porównywalnym do innych
krajów UE nie bêdzie mo¿liwe bez zasobnych, dobrze wyposa¿o-

i bojki. Postaæ Ondraszka stanowi pretekst do zaprezentowania
i przybli¿enia u¿ytkownikom biblioteki zarówno burzliwego okre-

nych bibliotek szkolnych, publicznych, naukowych, kompetentnie
prowadzonych przez bibliotekarzy-fachowców. Zaniechanie inwe-

su w historii Œl¹ska i Beskidów, jak i bogatych w swej ró¿norodnoœci zbiorów bibliotecznych, które pozwol¹ poszerzyæ wiedzê

stycji w bibliotekarstwo, postêpuj¹ca pauperyzacja bibliotekarzy,
skutkuj¹ca negatywn¹ selekcj¹ do zawodu, oznacza dla szero-

w tym zakresie. Wystawa porusza tematykê zwi¹zan¹ z rozwojem tradycji plastycznej i mitologizacji wizerunku zbójnika. Akta

kich rzesz polskiego spo³eczeñstwa ograniczenie swobodnego,
powszechnego i bezp³atnego dostêpu do wiedzy i informacji na

s¹dowe i kroniki podaj¹ fakty, gawêdziarze ubarwiaj¹ s³owem,
powstaj¹ legendy, które nie tylko rozbudzaj¹ wyobraŸniê, ale rów-

poziomie, który odpowiada wyzwaniom XXI wieku.”
W zwi¹zku z obchodami Tygodnia Bibliotek, nasza Gminna Bi-

nie¿ staj¹ siê inspiracj¹ dla artystów. Piêkno tkwi¹ce w wyrobach ludowych, do których zalicza siê obrazy malowane na szkle,

bliotek Publiczna w Jaworzu przygotowa³a wystawê pt. „Ondraszek – bohater beskidzkich legend”. Czêœæ ekspozycji udostêpni-

przedstawiaj¹ce w¹tki zbójnickie sta³y sie inspiracj¹ dla artystów
malarzy, rzeŸbiarzy, grafików, pisarzy i muzyków. Tematy z ¿ycia

³a nam z w³asnych zbiorów Ksi¹¿nica Beskidzka. Wystawa ta,
jest prezentacj¹ o charakterze regionalnym i przedstawia postaæ

zbójników, legendy opowiadane przez gawêdziarzy s¹ jednym
z ulubionych motywów podejmowanych w sztukach plastycz-

najpopularniejszego œl¹skiego zbójnika Ondraszka. Mieszkañcy

nych na przestrzeni XIX i XX wieku.

LUDZIE LUDZIOM.

PASJONACI
cd. na str. 21
Od kilku lat w czasie jaworzañskich do¿ynek mo¿na by³o

Z nadziej¹, ¿e ku uciesze jaworzan, OPGJ i Redakcja Echa Jaworza przygotowuje ju¿ II Samochodowy Rajd Jaworza i Festyn „Na
Powitanie Wakacji”. Organizatorzy, wzorem z ubieg³ego roku, usi³uj¹ zjednoczyæ jaworzañskich przedsiêbiorców i handlowców do
wspólnego sfinansowania tego przedsiêwziêcia. W Jaworzu mieszka bardzo wiele osób, które prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Jedni maj¹ wiêksze, a inni mniejsze firmy. Wszyscy cierpi¹ na
chroniczny brak czasu. Taki jest, ci¹gle jeszcze w Polsce, koszt
prowadzenia w³asnej firmy. W krajach, które po II wojnie œwiatowej
nie zosta³y skazane na doœwiadczenia ustrojowe, w ramach których pañstwo zaw³aszcza³o maj¹tki nie uznaj¹c prywatnej w³asnoœci, wiele pokoleñ tworzy³o i rozwija³o firmy, pomna¿a³o maj¹tki. Tworzy³a siê bardzo, teraz ju¿, liczna klasa œrednia. Dzisiaj
dysponuje ona „odsetkami od odsetek i wolnym czasem”, co jest
efektem wielopokoleniowego rozwoju i pomna¿ania kapita³ów.
W by³ych pañstwach obozu socjalistycznego dopiero pierwsze
pokolenie mniej lub bardziej skutecznie doœwiadcza swoich mo¿liwoœci w wyborach „sposobu na ¿ycie”. Ci, którzy pod¹¿aj¹ wykarczowan¹ i utwardzon¹ drog¹ w³asnej dzia³alnoœci znaj¹ cenê
osi¹ganej wzglêdnej swobody finansowej. S¹ zreszt¹ permanentnie proszeni o pomoc, wsparcie. Pomagaj¹ wed³ug mo¿liwoœci
i uznania. Tym bardziej organizatorzy Rajdu i Festynu dziêkuj¹
wszystkim solidarnym we wspieraniu idei „ludzie ludziom”. S³owa
uznania kierujemy równie¿ do wszystkich, którzy deklaruj¹ osobiste zaanga¿owanie w przeprowadzenie obu imprez. S¹ to dziesi¹tki ludzi z niemal wszystkich organizacji pozarz¹dowych. Tylko
nieliczni odmawiaj¹ wsparcia. Znakomita wiêkszoœæ ¿yje w przekonaniu, ¿e ludzie ludziom s¹ potrzebni i chc¹ w tym uczestniczyæ. Bêdziemy ich prosiæ byœmy mogli o nich pisaæ.
Tym razem piszemy o pasji ludzi, która równoczeœnie s³u¿y
zarówno cz³owiekowi jak i przyrodzie.

wb

gœ

obejrzeæ wystawy ³owieckie.
Pomys³ udzia³u myœliwych w tym œwiêcie zrodzi³ siê w 2004
roku, gdy gospodarzami do¿ynek byli Pañstwo Gra¿yna i Czes³aw Trubi³owiczowie – hodowcy krzewów ró¿ z Jaworza
Œredniego. Rafa³ Czajkowski, geodeta, chc¹c pomóc s¹siadowi i w jakiœ sposób wyró¿niæ ówczesny korowód zaproponowa³ udzia³ w nim myœliwych. W³adze Gminy Jaworze i Zarz¹du
Okrêgowego PZ£ w Bielsku-Bia³ej pomys³ popar³y i tak siê zaczê³o. Od tego czasu s¹ oni g³ównymi organizatorami wystaw.
Ka¿dorazowo staraj¹ siê zaciekawiæ czymœ osoby zwiedzaj¹ce. Na pierwszej wystawie pokazano trofea my³kusów (zniekszta³cone poro¿e) i kilka okazów afrykañskich. W ubieg³ym
roku królowa³y trofea pochodz¹ce z trzech kontynentów, a pozyskane w wiêkszoœci przez Czes³awa Trubi³owicza. Corocznie pomagaj¹ im preparator Dariusz Tanistra z Bestwiny
i sokolnik Rafa³ Nikiel z Jaworza. Wszyscy s¹ oczywiœcie
zapalonymi myœliwymi. Rafa³ Czajkowski poprzez tradycjê rodzinn¹ zwi¹zany jest z ³owiectwem od dziecka. Swój myœliwski ¿ywot rozpocz¹³ jako 5-cio latek od pomocy w budowie
urz¹dzeñ ³owieckich, dokarmianiu zwierzyny, przydeptywaniu
œcie¿ek do wodopojów w czasie wyj¹tkowo œnie¿nych zim,
sadzeniu remiz i lasu, udzia³u w polowaniach jako naganiacz.
Jako myœliwy, od 1992 roku nieprzerwanie pracuje w zarz¹dzie
ko³a, jak równie¿ doskonali swoj¹ wiedzê ³owieck¹ – jest Sêdzi¹ i Instruktorem Strzelectwa Myœliwskiego w PZ£, bieg³ym
w zakresie wyceny medalowej trofeów, naucza nowych adeptów ³owiectwa w czasie kursów. Czes³aw Trubi³owicz swoj¹
myœliwsk¹ ¿y³kê odkry³ niedawno – dopiero w 2003 roku. Jednak w ci¹gu kilku lat zdo³a³ osi¹gn¹æ wyniki, których wiêkszoœæ
z nas nie powtórzy. Ju¿ pierwszego roku odby³ safari w Namibii
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przywo¿¹c piêkne trofea kudu, oryksa, spingbocka, blessboc-

Stutysiêczna armia myœliwych udziela siê z wielkim oddaniem i poœwiêceniem dla dobra przyrody ponosz¹c przy tym rocz-

ka, gnu, zebry i szakala. W nastêpnych latach polowa³ na Bia³orusi (g³uszec i cietrzew), S³owacji (daniel i muflon) i w Kirgizji,

nie nak³ady finansowe w wysokoœci oko³o 120 mln. z³otych i
przepracowuj¹c spo³ecznie 3 mln. godzin. Dzia³ania te, powszech-

sk¹d przywióz³ unikalne trofea argali i kozioro¿ca.
Celem tych pokazów jest przybli¿enie spo³eczeñstwu pojê-

nie znane jako gospodarka ³owiecka, to w du¿ym skrócie: hodowla (dokarmianie, leczenie), ochrona (zwalczanie k³usownic-

cia „³owiectwo” i wszelkich jego aspektów. Wiedza na ten
temat wœród ludnoœci jest nader skromna. Niech wiêc tych

twa, udzia³ w budowie autostrad – przejœcia dla zwierzyny), ochrona gatunków zagro¿onych (bóbr, ³oœ, sokó³ wêdrowny, cietrzew),

parê zdañ przybli¿y nieco myœliwych i ich oponentów.
Jedyn¹ organizacj¹ zajmuj¹c¹ siê w Polsce ³owiectwem jest ob-

introdukcja (hodowanie w wolierach i zagrodach celem wypuszczania do ³owisk kuropatw, ba¿antów, g³uszców, zajêcy, dzikich

chodz¹cy w tym roku 85-lecie istnienia Polski Zwi¹zek £owiecki.
Zrzesza on ponad 100.000 cz³onków zorganizowanych teryto-

królików muflonów i danieli), kynologia (konkursy i próby psów
myœliwskich, zagrody dzicze do treningu, wystawy, odbudowa-

rialnie w tzw. ko³ach ³owieckich. Gmina Jaworze podlega pod
Beskidzki Okrêg PZ£. Polski model ³owiectwa stawiany jest jako

nie polskich ras – ogara i goñczego), edukacja m³odzie¿y, prowadzenie badañ naukowych, wydawanie literatury i urz¹dzanie

wzór na ca³ym œwiecie. Polega on na tym, ¿e zwierzyna dziko
¿yj¹ca stanowi w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, a prawo do polowa-

wystaw oraz pielêgnowanie tradycji i zwyczajów ³owieckich, strzelectwo, sokolnictwo (polowanie z ptakami ³owczymi) i w koñcu

nia zwi¹zane jest tylko z cz³onkowstwem w Polskim Zwi¹zku
£owieckim. W wiêkszoœci pañstw prawo to zwi¹zane jest z w³a-

pozyskanie zwierzyny ³ownej, czyli polowanie. Kolejnoœæ nie jest
przypadkowa. Bardzo wielu myœliwych uwa¿a, ¿e ca³a przyjem-

snoœci¹ gruntu, podobnie jak zwierzyna. Inaczej mówi¹c w Polsce mo¿e polowaæ w zasadzie ka¿dy obywatel bêd¹cy cz³on-

noœæ zwi¹zana z ³owiectwem koñczy siê w momencie oddania
strza³u. Wówczas zaczyna siê ciê¿ka praca zwi¹zana z w³aœci-

kiem
PZ£,
a w innych krajach poluj¹ ci, którzy maj¹ w³asny teren ³owiecki.

wym zagospodarowaniem tuszy. W naszym kraju oko³o 80 %
tusz zdawana jest do koncesjonowanych punktów skupu. Pozo-

Wielkie znaczenie ma tu wielkoœæ obwodów, czyli terenów, na
których dane ko³o ³owieckie prowadzi gospodarkê. W naszym

sta³¹ czêœæ myœliwi kupuj¹ na w³asny u¿ytek. Strza³ do zwierzyny grubej (jeleñ, dzik, sarna) oddaje siê raz na 3 do 5 wyjœæ na

kraju minimalna wielkoœæ takiego obszaru wynosi 3.000 ha, co
daje mo¿liwoœæ racjonalnej hodowli i ochrony zwierz¹t. Prywatne

polowanie. Tak wiêc nagrod¹ za nasz¹ ca³oroczn¹ pracê na rzecz
œrodowiska naturalnego najczêœciej s¹ wspomnienia – obserwo-

obwody w pozosta³ej czêœci Europy bardzo rzadko zajmuj¹ teren ponad 1.000 ha, a g³ównie ich powierzchnia to 50 do 300 ha.

wanej zwierzyny, ciekawego zdarzenia, bliskoœci przyrody z
rzadka ozdobione ciekawym trofeum.
rc

cd. ze str. 13

NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE
GALERIA NA ZDROJOWEJ

str. 21, 22

2 maja b. r. oddany zosta³ do u¿ytku mieszkañców Jawo-

drzewie. Twórca wystawianych dzie³ sztuki Mieczys³aw
Greñ pierwszy zagoœci³ w galerii w Jaworzu w znamieni-

rza lokal przy ul Zdrojowej 111 nazwany „GALERIA NA
ZDROJOWEJ”. Odnowiona, zachowana w oryginale elewa-

tym towarzystwie rodu hrabiów Saint-Genois d’Anneaucourt, który dziêki Jadwidze Roik zaistnia³ na trzech dosko-

cja czo³owej œciany budynku, teren przed budynkiem wy³o¿ony kostk¹ i wyrzeŸbiony du¿y napis „GALERIA NA ZDRO-

nale skomponowanych tablicach ze zdjêciami. Dwie dalsze tablice informuj¹ zwiedzaj¹cych o modernizacji i odno-

JOWEJ” umieszczony nad gustownym zadaszeniem wejœcia, sprawiaj¹ bardzo dobre wra¿enia. Nie pozostawiaj¹

wie Jaworza w latach od 2004 (od wejœcia do Unii Europejskiej) do chwili obecnej. Warto to obejrzeæ.

w¹tpliwoœci, ¿e to miejsce szczególne. Wnêtrze zaprojektowane zosta³o i wykonane w konwencji piwniczki zgodnie

Otwarcia dokona³ wójt Zdzis³aw Bylok. Podziêkowa³ i pogratulowa³ Mieczys³awowi Greniowi i Jadwidze Roik za ich dokona-

z koncepcj¹ Tomasza Gl¹dysa. G³ówna sala ok.30 m2 z
kominkiem, po obu stronach ma przyleg³e dwa pomiesz-

nia, a przyby³ym za docenienie starañ w³adz samorz¹dowych
o upowszechnianie kultury. Nie brak w Jaworzu artystów, nie

czenia /po ok. 15 m2/, z których przechodzi siê do pomieszczeñ zaplecza. Ca³oœæ pomalowana pastelowymi bar-

brak twórców i mi³oœników sztuki, ale brak by³o miejsca, gdzie
jedni i drudzy mogliby czerpaæ radoœæ i satysfakcjê. Galeria

wami sprawia ciep³e wra¿enie, a fragmenty œcian z kamienia i ciekawe oœwietlenie wnêtrza uzupe³niaj¹ atrakcyjnoœæ

goœciæ bêdzie równie¿ wszystkich, którzy uznaj¹, ze chc¹
w kameralnych warunkach spotkaæ siê, podyskutowaæ, mo¿e

tego lokalu. W tym dniu wszystkie trzy pomieszczenia emanowa³y pejza¿ami, kwiatami, portretami, martw¹ natur¹ z

poœpiewaæ czy po prostu spêdziæ razem czas. Jak OPGJ administruj¹cy GALERI¥ sprosta tym wyzwaniom, to ju¿ zupe³-

obrazów i œwi¹tkami, grajkami i góralami wyrzeŸbionymi w

nie inna sprawa.

red
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ŒCIE¯KI WSPOMNIEÑ
Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e dla Piotra Gaw³owskiego przyroda i dziedzictwo kulturowe to rzeczy œwiête. Chodzi, patrzy,
liczy i zauwa¿a wszystko co zuba¿a pomniki przyrody czy
nasze dziedzictwo, zachowane z dawnych czasów. Przebywaj¹c w Jego towarzystwie, to wczeœniej czy póŸniej, pod
wp³ywem monologu o wartoœciach i sensie bytu, cz³owiek ulega, poddaje siê i uœwiadamia sobie, ¿e trzeba mieæ wolê
i odwagê, by wspólnie ratowaæ bezbronn¹ przyrodê i historiê
Tej Ziemi. Po paru spotkaniach z Panem Piotrem, zaliczam
siê do tych uleg³ych i poddanych. On, szczególn¹ opiek¹ otacza „œcie¿ki dydaktyczne”, troszcz¹c siê o estetyczny wygl¹d tablic informacyjnych oraz o przyzwoity stan tras. Pyta³em nieraz pana Piotra czy aby ta nazwa „œcie¿ki dydaktyczne” nie zra¿a do ich przemierzania, czy w ogóle ktoœ z nich
korzysta? Odpowiada³ z nieukrywanym ¿alem, ¿e na razie
niewielu ludzi chodzi œcie¿kami wspomnieñ, ale wierzy, ¿e
doczekamy czasów, w których bêd¹ one znacz¹cym elementem promocji Jaworza. Co do nazwy to wydaje mi siê, ¿e znajdziemy konsensus, a wspólnie bêdziemy myœleæ, jak zachêcaæ ludzi do przemierzania „œcie¿ek wspomnieñ” o czasach
œwietnoœci Jaworza. W Jaworzu przebywaj¹ turyœci, wczasowicze, kuracjusze, pacjenci. Mo¿e by od nich zacz¹æ? Poniewa¿ by³em umówiony na spotkanie z dyrektor Beskidzkiego
Zespo³u Leczniczo - Rehabilitacyjnego Gra¿yn¹ Habdas,
a œcie¿ka nr 2 ma przystanek „Zómczysko” w³aœnie na ich
terenie, zaproponowa³em Panu Piotrowi wspóln¹ wizytê u pani
dyrektor, by zasugerowaæ Jego spotkania z pacjentami w celu
zainteresowania ich „œcie¿kami wspomnieñ”. Pan Piotr jest
dyplomowanym przewodnikiem i pasjonatem, który emanuje
radoœci¹ kiedy wspomina czasy rozkwitu Jaworza i ¿alem, ¿e
by³o i niestety minê³o. Tak, a propos to ciekawe ilu w Jaworzu
jest przewodników i dlaczego nikt nie jest zainteresowany
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Pan Piotr nie da³ siê prosiæ, a wrêcz przeciwnie przed
spotkaniem poprosi³ mnie ¿ebym przeby³ z nim tê „œcie¿kê wspomnieñ” o „Zómczysku”. Opowiedzia³ legendê, pokaza³ wszystkie rosn¹ce tam i oznakowane pomniki przyrody – 2 buki, 1 modrzew, 1 kasztanowiec i te¿ niestety
œlady ludzkiej g³upoty, za przyczyn¹ której bezkarnie œciêto dwa z nich – 200 letnie buki, by teraz gni³y w miejscu
„swej chwa³y”. Z „Zómczyska” schodzi siê na plac przed
ma³o ciekawym budynkiem warsztatów. U wylotu œcie¿ki
zejœcie blokuj¹ „jakieœ” zniszczone przyczepy i inne bezwartoœciowe „ozdoby”. Zorientowa³em siê dlaczego
P. Gaw³owski chêtnie zgodzi³ siê pójœæ ze mn¹ na spotkanie do dyrekcji BZLR.
Budynek dyrekcji BZLR po remoncie wygl¹da okazale. Przyjê³a nas, w zastêpstwie, dyrektor ds. Administracyjnych Gra¿yna Kuczera. Efektem tej mi³ej rozmowy jest porozumienie zawarte pomiêdzy Piotrem Gaw³owskim, a dyrekcj¹ BZLR
w sprawie spotkañ pana Piotra z pacjentami, mo¿e z obu
Oddzia³ów, dla dzieci i doros³ych i spacerowania z nimi po
Jaworzu sprzed wieków. Co wiêcej, uzyskaliœmy deklaracjê
pani dyrektor, ¿e znikn¹ stare zniszczone przyczepy i inne
„ozdoby” ze wspomnianego placu.
Ja jednak mia³em inny temat do omówienia z dyrekcj¹ – kanalizacjê. I w tym przypadku uzyskaliœmy informacje, które
budz¹ nadziejê. Ju¿ wiele zrobiono. Pod³¹czone s¹ do kanalizacji obiekty: „Szymon”, „Maria” i „Stary Jerzy”. „Nowy Jerzy” wraz z przewi¹zk¹ i portierni¹ czekaj¹ z pod³¹czeniem
na skanalizowanie ul. Azaliowej. W planach UG wykonanie
tego odcinka kanalizacji przypada na rok bie¿¹cy. O ile inni
pójd¹ za przyk³adem BZLR to niebawem zapachy, które niesie woda p³yn¹ca otwartym kana³em przeznaczonym na wod¹
opadow¹, przez centrum wprost do parku, przestan¹ byæ

skorzystaniem z ich mo¿liwoœci?

powodem wstydu Jaworza. Poma³u, ale idziemy w dobry kierunku.
wb

O STROJU CIESZYÑSKIM W JAWORZU

zimowym nosi siê kabotki z rêkawami d³ugimi. U¿ywa siê wów-

Artyku³ poœwiêcony tej tematyce ukaza³ siê w Echu Jaworza
nr 192 kwiecieñ 2008. Autor przedstawi³ nasz tradycyjny ubiór

czas, tak jak w ch³odne dni innych pór roku, cieñszych lub
grubszych jakli b¹dŸ watowanych szpencerów wk³adanych na

w ogólnym zarysie, na jaki pozwala³a krótka publikacja. Pojawienie siê tekstu œwiadczy o zainteresowaniu tym elemen-

sukniê. (Na co dzieñ noszono kiedyœ miêdzy innymi cienkie
jakle jasnej barwy, oczywiœcie z d³ugimi rêkawami.) Ponadto

tem œl¹skich tradycji. Artyku³ napisano oczywiœcie w jak najlepszych intencjach, jednak pojawi³y siê w nim pewne nie-

tradycyjnych kabotków nie szyje siê z jedwabiu, lecz z cienkiej
bia³ej tkaniny lnianej lub bawe³nianej. Co do nakrycia g³owy,

œcis³oœci. Oto garœæ wa¿niejszych wybranych uwag.
Strój ten najlepiej nazywaæ tradycyjnie cieszyñskim, a nie ja-

mê¿atki do stroju odœwiêtnego wi¹¿¹ chusty na ¿urek, lecz
¿urek to forma tego nakrycia, a nie nazwa chusty. Nazywa siê

worzañskim, gdy¿ zasiêg jego wystêpowania nie ogranicza siê
do naszej miejscowoœci. W artykule wyraŸnie nie zaznaczono,

j¹ szatk¹. Nie musi byæ ona uszyta z tego samego materia³u,
co fartuch, a czêsto w³aœnie ma inny deseñ, jednak powinna

¿e opis dotyczy³ kobiecego ubioru odœwiêtnego. Jeœli chodzi
o poszczególne czêœci stroju, kabotek, czyli koszula wierzch-

byæ dopasowana kolorystycznie do fartucha. Na ¿urek czasami wk³ada siê chustê zawi¹zan¹ pod brod¹ i ta szatka te¿ mo¿e

nia, faktycznie ma bufiaste rêkawy siêgaj¹ce powy¿ej ³okci,
lecz powa¿ne w¹tpliwoœci wzbudza twierdzenie, ¿e w okresie

byæ z innego materia³u harmonizuj¹cego z reszt¹, czêsto
o wzorze bardzo stonowanym.
cd na str. 25
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PLANY I DOKONANIA ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH
I ZESPO£ÓW ARTYSTYCZNYCH

Str. 23, 24, 25

WIELKIE DZIE£O WSPANIA£YCH LUDZI

DOKUMENTY PERGAMINOWE HRABIÓW SAINT-GENO-

zdjêcia na str. 13

IS D’ANNEAUCOURT I ICH KONSERWACJA.
W 2005 roku Gmina Jaworze wraz z Muzeum Œl¹ska Cie-

W dniu 22 kwietnia br. w Muzeum Œl¹ska Cieszyñskiego
w Sali Rzymskiej odby³a siê uroczystoœæ, która dla Jaworza
i Muzeum stanowi³a ukoronowanie dotychczasowych historycznych dociekañ Mi³oœników Jaworza - prezentacja drugiej
czêœci archiwalnych zbiorów dokumentów hrabiów Saint-Genois d’Anneaucourt po ich konserwacji. Z tej te¿ okazji, 20
kwietnia b.r., w „Galerii Pod Groniem” odby³o siê spotkanie
z mgr. Mariuszem Makowskim, kustoszem Muzeum Œl¹ska Cieszyñskiego. Spotkanie zorganizowa³o Towarzystwo Mi³oœników Jaworza. Tym razem Galeriê ozdabia³y fotografie hrabiowskich pergaminów. Mariusz Makowski w swoim wyst¹pieniu przedstawi³ skomplikowane losy hrabiowskiego Archiwum i historiê jego pozyskania dla gminy Jaworze, w której
niebagateln¹ role odegra³o wielkie zaanga¿owanie Jadwigi
Roik i Ryszarda Stanclika. Zainteresowanie s³uchaczy wywo³a³y informacje o stanie zachowania tych cennych zabytków przed konserwacj¹, sposoby i metody konserwacji oraz
jej zadziwiaj¹ce efekty. Ilustrowa³ to pokaz slajdów komentowany przez prelegenta. Jednak¿e prawdziwym clou prelekcji
dla zebranych by³a mo¿liwoœæ ogl¹dniêcia trzech oryginalnych
eksponatów: dokumentu ksiê¿nej El¿biety Lukrecji z 1628 r.,
nadania w 1827 r. przez cesarza Franciszka I . dziedzicznego tytu³u hrabiowskiego Filipowi Ludwikowi Saint-Genois oraz
jednej ksiêgi ze œredniowiecznymi pergaminami. S³uchacze
otrzymali na pami¹tkê kopie opisu Jaworza z 1822 r. w jêzyku
polskim, a prelegent piêkn¹ akwarelê autorstwa jaworzanina,
znanego malarza Mieczys³awa Grenia.
Natomiast 22 kwietnia w muzealnej Sali Rzymskiej zosta³a
otwarta wystawa. Dyrektor Muzeum Marian Dembiniok serdecznie powita³ przyby³ych, poœród których szczególnie gor¹co przywita³, wrêczaj¹c wi¹zankê kwiatów, prawnuczkê rodu
Saint –Genois Dianê Voigt z Wiednia. S³owa uznania za
poœwiêcenie i determinacjê w dokumentowaniu historii przekaza³ Jadwidze Roik, Ryszardowi Stanclikowi, wójtowi
Jaworza Zdzis³awowi Bylokowi, a tak¿e, podkreœlaj¹c benedyktyñsk¹ pracê konserwatorsk¹, konserwatorkom Annie
Fedrizzi-Szostok i £ucji Brze¿yckiej. Na uroczystoœæ przybyli burmistrz Cieszyna J. Matuszek oraz liczna grupa radnych i cz³onków TMJ. Byli: przewodnicz¹cy Rady Gminy A.
Œliwka, wiceprzewodnicz¹cy Z. Putek, K. Szczypka oraz
J. Roik, R. Stanclik, M. i H. Gryczkowie, P. Gaw³owski,
B. Rabaszowski i inni.
Poni¿szy tekst otrzymaliœmy dziêki uprzejmoœci Mariusza Makowskiego - kustosza Muzeum Œl¹ska Cieszyñskiego.
red

szyñskiego otrzyma³y w formie depozytu cenne archiwum
hrabiów Saint-Genois d’Anneaucourt z Jaworza. Obejmuje
ono 90 jednostek archiwalnych (8.200 stron), zawieraj¹cych
dokumenty genealogiczne, maj¹tkowe, prawne, administracyjne i osobiste wielu generacji tego hrabiowskiego rodu
i rodzin spokrewnionych.
Archiwum to, gromadzone przez Saint-Genois od œredniowiecza, pomna¿ane by³o w wiekach nastêpnych. Przemieszcza³o siê wraz z przedstawicielami tego rodu poprzez liczne
maj¹tki i siedziby, które posiadali, by w koñcu XVIII wieku
znaleŸæ siê w Jaworzu. Po sprzeda¿y Jaworza w 1906 roku
przewiezione zosta³o do Austrii, gdzie odziedziczone zosta³o przez potomków rodu z linii ¿eñskiej. Na powrót scalone,
zosta³o na mocy ich decyzji przekazane w 2005 roku Gminie Jaworze, gdzie spoczywaj¹ prochy ich przodków oraz
cieszyñskiemu Muzeum.
Wœród dokumentów zgromadzonych w Archiwum znajduje siê 36
sporz¹dzonych na pergaminie. Po³owê z nich - eksponowanych
na wystawie - stanowi¹ luŸne arkusze, natomiast druga po³owa
zosta³a wszyta, wraz z dokumentami papierowymi, w dwie oprawne ksiêgi. Pergaminy te w wiêkszoœci dotycz¹ bezpoœrednio przedstawicieli rodu Saint-Genois, a tak¿e cz³onków rodzin z nimi spokrewnionych (Bess z Chrostiny, Cselesta z Celestyny, Dworzak
z Boru, Pröckl von Procksdorf, Langendorf von Weyerbusch, Richter von Resand). Wyró¿niaj¹ siê czêsto niezwyk³¹ opraw¹ artystyczn¹ malowanych herbów, graficzn¹ dekoracj¹ inicja³ów i ró¿norodnoœci¹ ozdobnych krojów pisma. Wiêkszoœæ z nich potwierdzona zosta³a pieczêciami wystawców, bêd¹cymi cennymi zabytkami heraldycznymi i sfragistycznymi.
Dziêki temu, ¿e pergaminy przechowywane by³y przez dziesi¹tki
lat w blaszanych ocynkowanych pud³ach, ich stan zachowania
nie by³ najgorszy, chocia¿ kilka z nich by³o mocno zabrudzonych
ze œladami zawilgoceñ. Ze wzglêdu na swoj¹ wyj¹tkow¹ historyczn¹ wartoœæ poddane zosta³y zabiegom konserwatorskim, sfinansowanym przez Gminê Jaworze. Konserwacjê wszystkich
pergaminów przeprowadzi³y w latach 2006 - 2007 miejscowe muzealne konserwatorki £ucja Brze¿ycka i Anna Fedrizzi-Szostok.
W minionym, 2007 roku, pracom konserwatorskim poddane
zosta³y dwie oprawne ksiêgi zawieraj¹ce osiemnaœcie pergaminowych dokumentów wystawionych od XV do XVIII w.
Ich prezentacja odby³a siê 22 kwietnia 2008 r. w Sali Rzymskiej cieszyñskiego Muzeum przy licznym udziale publicznoœci.
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RÓD SAINT-GENOIS d’ANNEAUCOURT
Saint-Genois d’Anneaucourt (wym.: sê-¿enua-danakur) nale¿eli

1683), jako cesarski oficer dosta³ siê na Œl¹sk podczas wojny
trzydziestoletniej, gdzie osiad³ i zakupi³ kilka maj¹tków: Ba¿a-

do jednych z najstarszych belgijskich szlacheckich rodzin. Jej
pocz¹tki datowane s¹ na koniec XIII wieku. Jan III de Saint Geno-

nowice, Dobracice, Domas³awice, Such¹, Trzyniec i ¯uków.
Poprzez o¿enek z Helen¹, córk¹ ksi¹¿êcego sekretarza Mak-

is towarzyszy³ burgundzkiemu ksiêciu Filipowi Dobremu podczas wyprawy krzy¿owej, za co otrzyma³ dominium Grand-Breu-

symiliana Pröckla von Procksdorfa, wszed³ w kr¹g cieszyñskiej
szlachty. Jego syn Filip Kasper (1667-1724) wzbogaci³ rodzin-

cq. Jego wnuk Simon de Saint Genois by³ w 1464 roku wyniesiony przez cesarza Fryderyka III do stanu baronowskiego.

ny maj¹tek kolejnymi dobrami - Ropic¹ i B³ogocicami.
Natomiast jego prawnuk, Arnold (IX) baron Saint-Genois (1734-

Synowie Nicolasa III de Saint Genois w po³owie XVI wieku
dali pocz¹tek dwóm liniom rodowym - starszej belgijskiej

1804), cesarski szambelan i pu³kownik, zawar³ ma³¿eñstwo z dziedziczk¹ Jaworza, Juli¹ Beat¹ Na³êcz-Laszowsk¹, dziêki czemu

i m³odszej œl¹skiej.
Za³o¿ycielem belgijskiej linii by³ Arnold III (zmar³y 1586), jego wnuk

od 1793 roku maj¹tek ten sta³ siê g³ówn¹ siedzib¹ rodu. Znacz¹co
pomno¿y³ rodzinny maj¹tek o dobra po³o¿one w Galicji i na Mora-

Charles François I otrzyma³ w 1655 roku od hiszpañskiego króla
tytu³ hrabiego. Ród kontynuowa³ jego bratanek Nicolas Francis, któ-

wach syn Arnolda, Filip Ludwik (1790-1857), którego cesarz Franciszek I w roku 1827 podniós³ do stanu hrabiowskiego. Liczne

ry otrzyma³ tytu³ hrabiowski w roku 1676. Ta ga³¹Ÿ ¿y³a w Belgii,
gdzie posiada³a liczne dobra. Kiedy Francis Joseph VI (zmar³y 1816)

maj¹tki odziedziczy³ Maurycy Jan Nepomucen (1816-1886), który przekszta³ci³ Jaworze w 1862 roku w znane uzdrowisko. Po

o¿eni³ siê z hrabiank¹ Mari¹ Ann¹ von Morzin, ród czêœciowo przeniós³ siê do Czech, gdzie w Pradze urodzi³ siê ostatni przedstawiciel

jego œmierci maj¹tek powoli siê rozpada³, tak ¿e w 1906 roku jego
syn Filip Ernest (1843-1916) sprzeda³ Jaworze na licytacji.

tej ga³êzi po mieczu, hrabia Rudolf Saint-Genois (1790-1876).
M³odsz¹, œl¹sk¹ liniê, za³o¿y³ drugi syn Nicolasa III, Jean IV.

Ostatnim mêskim przedstawicielem œl¹skiej linii rodu by³ Julius
Alfons...“(15 imion) hrabia Saint-Genois baron d’Anneaucourt

Jego wnuk, baron Filip Karol Saint-Genois d’Anneaucourt (zmar³y

(1887-1961), który ¿y³ i zmar³ w Austrii. Mariusz Markowski

MARTIN LUTHER KING - PRZYWÓDCA
MURZYÑSKIEJ LUDNOŒCI USA wspomnienie w 40 rocznicê œmierci.

pracy niewolników toczy³a siê miêdzy innymi o zmianê ustawodawstwa – zniesienie niewolnictwa. Klêska stanów po³u-

Postaæ dra Martina Luthera Kinga by³a tematem spotkania
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Oddzia³ w Jaworzu
w dniu 14 kwietnia br.
4 kwietnia minê³a 40 rocznica œmierci Martina Luthera Kinga
doktora teologii, pastora zboru Koœcio³a Baptystów, przywódcy ludnoœci murzyñskiej w USA w walce o równe prawa
z bia³ymi obywatelami, laureata Pokojowej Nagrody Nobla.
Zgin¹³ od kuli zamachowca w miasteczku Memphis w stanie
Tennessee. Jego œmieræ do dziœ nie jest w pe³ni wyjaœniona.
Problem dyskryminacji rasowej toczy³ USA od 1864 roku do
koñca lat 60. XX wieku, a i do dziœ nie jest w pe³ni zlikwidowany. Poprzedzi³ go czas niewolnictwa.
Kiedy Europa w XVII i XVIII wieku wchodzi w okres nowo¿ytny i czas oœwiecenia do obu Ameryk œci¹gaj¹ osadnicy
z Hiszpanii, Portugalii, Francji, Holandii i Anglii by zasiedlaæ
wolne rozleg³e ziemie i rozpoczynaæ nowe ¿ycie. Na tworzonych plantacjach trzciny cukrowej, tytoniu, bawe³ny i innych
roœlin potrzeba r¹k do pracy. Sytuacjê rozwi¹zuj¹ ³apani
w œrodkowej Afryce i przywo¿eni przez handlarzy jako niewolnicy, czarnoskórzy Afrykañczycy. Uchwalona w 1787 roku
Konstytucja nowo powsta³ego pañstwa Stany Zjednoczone
Ameryki Pó³nocnej sankcjonowa³a niewolnictwo. Wojna wewnêtrzna miêdzy stanami pó³nocnymi bardziej uprzemys³owionymi bez niewolnictwa a stanami po³udniowymi z gospodark¹ opart¹ na monokulturze rolniczej z wykorzystaniem

dniowych i ich powtórne przyjêcie do Unii na nowych warunkach doprowadzi³o do zniesienia niewolnictwa w 1865 roku
w ca³ych Stanach Zjednoczonych. Jednak w stanach po³udniowych w³adze stanowe wprowadzi³y wiele przepisów uniemo¿liwiaj¹cych czarnym mieszkañcom korzystania z praw
publicznych i wyborczych. Murzyni jako biedni niewykszta³ceni mogli podejmowaæ tylko najni¿ej p³atne zajêcia, byli
konkurencj¹ dla licznie nap³ywaj¹cej emigracji z Europy. Ten
stan doprowadzi³ do powstania enklaw biedoty, gett murzyñskich w du¿ych miastach, które przetrwa³y do naszych czasów. Jedn¹ z pierwszych instytucji publicznych gdzie zniesiono segregacjê rasow¹ by³a amerykañska armia. Walcz¹cy podczas II Wojny Œwiatowej Murzyni okazali siê równie¿
tak samo dobrymi ¿o³nierzami jak biali.
M. L. King ur. siê 15 stycznia 1929 roku w Atlancie
w stanie Georgia jako syn pastora. Otrzyma³ staranne
i pe³ne wykszta³cenie do zawodu pastora, gdy¿ po szkole
œredniej w Atlancie ukoñczy³ seminarium teologiczne
w Filadelfiami i studium doktoranckie na Uniwersytecie Bostoñskim. Przygotowanie do zawodu kap³añskiego móg³
uzyskaæ tylko na Pó³nocy gdy¿ dla niego jako Murzyna
uczelnie na Po³udniu by³y zamkniête. W czasie studiów
o¿eni³ siê ze studentk¹ konserwatorium Corett¹ Scott. Po
studiach ma³¿eñstwo King przenios³o siê w samo serce
rasistowskiego Po³udnia do Montgomery w stanie Alabama gdzie King rozpocz¹³ pracê pastora w Zborze Koœcio³a
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Baptystów./Dziœ Koœció³ Baptystów zrzesza 100 mil. wiernych
na ca³ym œwiecie/. Lata piêædziesi¹te by³y okresem drastycz-

Murzynów osi¹gniête bez rozlewu krwi.
King opracowa³ swoist¹ teologiê oporu politycznego, w której

nych dysproporcji ekonomicznych i politycznych miêdzy
czarn¹ a bia³a Ameryk¹. W grudniu 1955 roku do autobusu

uzasadnia³ istotê równouprawnienia bia³ych i czarnych a tak¿e zasady prowadzenia walki bez u¿ycia si³y. Stosuj¹c meto-

miejskiego w Montgomery wsiad³a Murzynka zajmuj¹c miejsce dla czarnych. Kiedy na nastêpnym przystanku biali zaj-

dê biernego oporu wraz z innymi przywódcami organizowa³
„Rajdy Wolnoœci”, demonstracje, bojkoty, marsze na Wa-

muj¹c przys³uguj¹ce im miejsca siedz¹ce stali w przejœciu,
Murzynka zosta³a wezwana do ust¹pienia miejsca siedz¹ce-

szyngton co w efekcie doprowadzi³o do uchylenia przez w³adze federalne dyskryminuj¹cych przepisów w stanach po³u-

go. Kiedy tego nie uczyni³a, zosta³a zgodnie z istniej¹cym
w mieœcie prawem zatrzymana i os¹dzona na karê grzywny. Ten

dniowych i uchwalenia przez Kongres USA, a podpisanej 2
lipca 1964 roku przez prezydenta Johnsona Ustawy o Pra-

incydent pos³u¿y³ Kingowi do wezwania ludnoœci murzyñskiej do
bojkotu œrodków komunikacji publicznej w mieœcie a¿ do cofniê-

wach Obywatelskich jako najwa¿niejszej ustawy do walki
z dyskryminacj¹ i segregacj¹ rasow¹ w Stanach Zjednoczo-

cia rasistowskiego przepisu. Bojkot siê powiód³. W 1956 roku
S¹d Najwy¿szy decyzj¹ uniewa¿ni³ przepisy obowi¹zuj¹ce

nych. W 1964 roku amerykañski tygodnik „Time” og³osi³ dra
Kinga „cz³owiekiem roku” a pod koniec tego¿ roku zosta³ on

w Montgomery jako niezgodne z konstytucj¹ USA. Tym samym
zniesiony musia³ byæ przepis dyskryminuj¹cy Murzynów w œrod-

laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Mia³ wielu sympatyków
i przyjació³ wœród czarnej i bia³ej spo³ecznoœci USA ale mia³

kach komunikacji miejskiej we wszystkich miastach amerykañskiego Po³udnia. By³o to pierwsze na tak du¿¹ skalê zwyciêstwo

te¿ i wrogów. Od kuli jednego z nich zgin¹³ 4 kwietnia 1968
roku maj¹c zaledwie 39 lat.
Leopold K³oda

„PLECIONKI NA PRZEDNÓWKU”

zdjêcia na str. 18

5 kwietnia 2008 roku odby³a siê wystawa prac twórczoœci
regionalnej pt. „Plecionki na Przednówku” organizowana przez
Ko³o Gospodyñ Wiejskich Nr 2 z Jaworza Œredniego i Ko³o
Emerytów Rencistów i Inwalidów Nr 8 z Jaworza.
Swoje prace zaprezentowali Emeryci i Renciœci g³ównie cz³onkinie KERiI Nr 8 oraz KGW Nr 2. Wystawa po³¹czona by³a
z zabaw¹ taneczn¹ do której przygrywa³a Orkiestra Dêta „Glorieta”.

K. Plaza-Popielas

REDAKCJA PRZEPRASZA
Serdecznie przepraszam Czytelników i Prezesa Ko³a Pszczelarzy Mieczys³awa Szymê za pomy³kowo u¿yte imiê

i podajê w³aœciwy sk³ad zarz¹du: przewodnicz¹cy – Józef
Mikler, wiceprzewodnicz¹cy – Czes³aw Malchar, sekretarz

Marian, w artykule pt. „Ko³o Pszczelarzy” w poprzednim
numerze Echa Jaworza. Równie¿ przepraszam za pomy³ki

– Marianna Strza³ka, skarbnik – Marian Mamorski i cz³onek
– W³adys³aw Talik.

w artykule pt. „Walne Zgromadzenie Kó³ka Rolniczego”

Wojciech Bertsich - Redaktor Naczelny

O STROJU CIESZYÑSKIM cd. ze str. 14

kankami naszej miejscowoœci, dla których jest on normal-

Jeœli chodzi o u¿ywanie stroju obecnie, w artykule pominiêto

nym ubiorem wk³adanym czêœciej ni¿ raz w roku. Kontakt
taki mo¿e zaowocowaæ tym, ¿e kolejne dziewczêta i panie

istotny fakt, ¿e od wielu lat prawie wszystkie dziewczêta
w Jaworzu (i wielu innych miejscowoœciach powiatów cieszyñskiego i bielskiego) w wieku oko³o czternastu lat ubieraj¹ siê
po œl¹sku w dniu swojej konfirmacji - tak jak to czyniono w
odleg³ej przesz³oœci, gdy w naszych okolicach na co dzieñ i
od œwiêta lud nosi³ tylko ten ubiór w ró¿nych jego wariantach
dostosowanych do okolicznoœci. Natomiast spora grupa dziewcz¹t oraz m³odszych i starszych kobiet w Jaworzu (niezale¿nie od wyznania) wk³ada strój cieszyñski przy ró¿nych okazjach zupe³nie prywatnie i dla w³asnej satysfakcji.
Aby o naszym stroju œl¹skim dowiedzieæ czegoœ wiêcej
z pierwszej rêki, zachêcam do osobistego kontaktu z miesz-

odkryj¹ sukniê cieszyñsk¹ jako opcjê dla siebie. Ten elegancki strój znajduje siê jeszcze w wielu domach. Czeka,
by go ewentualnie uzupe³niæ i zacz¹æ go z dum¹ i radoœci¹
nosiæ. Mo¿na te¿ sprawiæ sobie nowy. Nie jest to przedsiêwziêcie tak drogie, jak mog³oby siê wydawaæ. W koñcu dawniej ubiera³y siê tak kobiety zamo¿ne i ubogie. Trzeba siê
daæ ponieœæ fantazji, która w wielu z nas drzemie. Jaworzanki lubi¹ce ubieraæ siê „po œl¹sku”. Planujemy spotykaæ siê
prywatnie miêdzy innymi w nowym lokalu gminnym „Galerii
przy. Zdrojowej” .
Danuta Pawlus (Grono Przyjació³ Tradycji Œl¹skich)

MAJ

ECHO JAWORZA str. 26

2008 ROK

ECHA DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ
PRZEDSIÊBIORCA ROKU 2007

firma, która wszêdzie buduje kompleksy basenowe, a Jawo-

29 kwietnia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego uro-

rze czeka i doczekaæ nie mo¿e...
W kategorii „Œredni Przedsiêbiorca roku 2007” kapitu³a przy-

czyœcie og³oszono wyniki konkursu „Przedsiêbiorca Roku
2007". To ju¿ V edycja tego konkursu, którego pomys³odawc¹ i organizatorem oraz fundatorem nagród - statuetek
„Lauru Dêbowego” jest starosta bielski. Wzorem lat poprzednich w konkursowe szranki stanê³y firmy z terenu powiatu
bielskiego w trzech kategoriach: ma³e, œrednie i du¿e przedsiêbiorstwo. Kapitu³a nagrody pod kierownictwem przewodnicz¹cego Rady Powiatu Romana Migda³a mia³a bardzo
trudne zadanie do wykonania, bowiem wszystkie firmy nominowane do konkursu osi¹gnê³y w roku ubieg³ym wysokie
wskaŸniki sprzeda¿y i zysku netto, stosowa³y nowoczesne inwestycje i technologie, charakteryzowa³y siê wzrostem zatrudnienia i stosowaniem innowacyjnych systemów
zarz¹dzania oraz podejmowa³y dzia³ania proekologiczne,
przeciwdzia³a³y bezrobociu i sponsorowa³y przedsiêwziêcia kulturalne i sportowe, staj¹c siê wzorem dla innych.
Statuetka „Lauru Dêbowego” jest symbolem sukcesu konkretnej firmy, jej kierownictwa i pracowników, a tak¿e wyrazem uhonorowania przez w³adze samorz¹dowe powiatu bielskiego pracy tej firmy i podejmowanych przez ni¹ inwestycji czy dzia³alnoœci sponsoringowej – powiedzia³ starosta
bielski Andrzej P³onka.
W kategorii Ma³y Przedsiêbiorca zwyciê¿y³a firma CYROÑ
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Czechowicach Dziedzicach /na
rynku od 2004 r./. G³ównym cele dzia³ania firmy jest fachowe doradztwo, kompleksowe zaopatrzenie inwestycji budowlanych oraz œwiadczenie us³ug transportowych. Firma
prowadzi sprzeda¿ hurtow¹ materia³ów budowlanych i opa³owych. Prowadzi dzia³alnoœæ od 1988 r.
Nominacje do tytu³u „Przedsiêbiorca roku 2007” otrzyma³y jeszcze 2 firmy: P.P.U.H. „AKCES” Sp. z o.o. z siedzib¹ w Czechowicach Dziedzicach – wykonawca robót remontowych
i inwestycyjnych w bran¿y ogólnobudowlanej oraz BERNDORF
BADERBAU z siedzib¹ w Jaworzu. Niecki basenów rekreacyjno-p³ywackich wykonywane ze stali nierdzewnej s¹ produktem znany od lat na ca³ym œwiecie. Wybudowano ponad
5000 obiektów w systemie Berndorf. Pomimo, ¿e w Polsce
firma zarejestrowa³a swoj¹ dzia³alnoœæ z koñcem 2002 roku,
jej dzie³em s¹ baseny otwarte w Jastrzêbiu Zdroju, £aziskach
Górnych, Strzegomiu, Krakowie i G³ogowie, oraz baseny kryte w Bielsku – Bia³ej – Aquy i Troclika, Knurowie a tak¿e
w hotelach w Ko³obrzegu, Warszawie – Hilton, Kazimierzu
Dolnym, Wieliczce, Ciechocinku i Szflarach. Zauroczenie Jaworzem prezesa polskiej spó³ki Marka Wrzala zaowocowa³o
siedzib¹ firmy w Jaworzu. Ironi¹ losu jest, ¿e Jaworze s³awi

zna³a Laur Liœcia Dêbowego firmie „POLMOTORS” Sp. z
o.o. z siedzib¹ w Mazañcowicach. Od 1989 r. produkuj¹
komponenty dla przemys³u motoryzacyjnego w tym dla takich marek jak: Toyota, Audi, Peugeot, Fiat, BMW.
W kategorii Du¿y Przedsiêbiorca Roku 2007” zwyciê¿y³a firma Paged Meble S.A. z siedzib¹ w Jasienicy.
Jest jednym ze œwiatowych liderów w produkcji krzese³, których wytwarzanie kontynuuje od ponad 120 lat. Jeden z zak³adów mieœci siê w by³ej Fabryce Mebli Giêtych w Jaworzu.
P.S.
W dniu oddania Echa Jaworza do druku, redakcja przeprowadzi³a wywiad z wiceprezesem zarz¹du Paged Meble S.A.
Jackiem Zdybel, który zamieœcimy w nastêpnym wydaniu Echa Jaworza. Potwierdza siê pog³oska, ¿e Oddzia³ w
Buczkowicach zosta³ zlikwidowany, a w Jaworzu nast¹pi to
do koñca br., bez wiedzy i udzia³u w³adz gminy Jaworze.

wb
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KOMENDANT POLICJI RADZI
ODPOWIADAMY NA
PYTANIA
Najczêœciej zadawane pytania dy¿urnemu jednostki przez obywateli
z zakresu ruchu drogowego.
Zgubi³em prawo jazdy. Czy na
podstawie poœwiadczenia Wydzia³u Komunikacji stwierdzaj¹cego z³o¿enie wniosku o wydanie wtórnika, wolno mi
kierowaæ pojazdem?
Zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) prawo jazdy
zalicza siê do tych dokumentów, które kieruj¹cy jest zobowi¹zany
mieæ przy sobie oraz okazywaæ na ¿¹danie uprawnionego organu.
Zaœwiadczenie wystawione przez Wydzia³ Komunikacji nie jest
dokumentem uprawniaj¹cym do kierowania pojazdem. Jest to
dokument poœwiadczaj¹cy jedynie fakt przyjêcia wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy, lecz nie zastêpuje on zagubionego dokumentu.
W zwi¹zku z powy¿szym kierowanie pojazdem przez osobê
posiadaj¹c¹ przy sobie tylko poœwiadczenie z³o¿enia wniosku
o wydanie wtórnika prawa jazdy, stanowi wykroczenie z art. 95
Kodeksu wykroczeñ.
Zgodnie z poz. 189 tabeli B Za³¹cznika do rozporz¹dzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie wysokoœci grzywien nak³adanych w drodze mandatów
karnych za wybrane rodzaje wykroczeñ ( Dz. U nr 208 poz.
2023), za nieposiadanie przy sobie prawa jazdy mo¿e byæ
na³o¿ony mandat karny w wysokoœci 50 z³.
Kto dokonuje egzaminu osób staraj¹cych siê o kartê
rowerow¹ lub motorowerow¹?
Zgodnie z art. 109 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.
Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r Nr 108 poz.
908) cyt. ,,Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegaj¹cej siê
o kartê rowerow¹ lub motorowerow¹ dokonuj¹:
1) nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony
przez dyrektora szko³y;
2) policjant posiadaj¹cy specjalistyczne przeszkolenie
z zakresu ruchu drogowego;
3) egzaminator.
Z kolei art. 97 ust. 2 wskazuje, ¿e cyt. „kartê rowerow¹ wydaje
nieodp³atnie dyrektor szko³y podstawowej, gimnazjum, szko³y ponadgimnazjalnej oraz szko³y ponadpodstawowej”. W przepisach ruchu drogowego nie jest powiedziane, kto ma zorganizowaæ egzamin na kartê rowerow¹, jednak zazwyczaj inicjatywa taka wychodzi w³aœnie ze szko³y od dyrektora, wychowawcy lub nauczyciela wychowania komunikacyjnego.

W opisanej sytuacji proponujê zg³osiæ siê do kierownika komórki ruchu drogowego w³aœciwej miejscowo Komendy Powiatowej Policji lub Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z proœb¹ o dokonanie sprawdzenia kwalifikacji
w zakresie niezbêdnym do uzyskania karty rowerowej. Pozostaje jeszcze Wojewódzki Oœrodek Ruchu Drogowego (funkcjonuje w ka¿dym dawnym mieœcie wojewódzkim), który oprócz
prowadzenia egzaminów pañstwowych na prawo jazdy równie¿
mo¿e dokonaæ sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegaj¹cej siê
o kartê rowerow¹. Po uzyskaniu zaœwiadczenia o pozytywnym
zaliczeniu „egzaminu” i przedstawieniu go w szkole, dyrektor
szko³y ma obowi¹zek stosown¹ kartê wydaæ.
Jakie konsekwencjê mi gro¿¹ je¿eli nie bêdê mia³ przy
sobie polisy OC?
Za kierowanie pojazdem przez osobê nie posiadaj¹c¹ przy
sobie wymaganych dokumentów grozi mandat karny w wysokoœci 50 z³ za ka¿dy wymagany dokument, nie wiêcej jednak
ni¿ 250 z³. Zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca
1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz.
908) dokument stwierdzaj¹cy zawarcie umowy obowi¹zkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzaj¹cy op³acenie sk³adki tego ubezpieczenia,
kieruj¹cy jest zobowi¹zany mieæ przy sobie oraz okazywaæ
na ¿¹danie uprawnionego organu. Niezale¿nie od mandatu,
za nie okazanie dokumentu œwiadcz¹cego o zawarciu umowy
ubezpieczeniowej OC lub op³aceniu sk³adki tego ubezpieczenia policjant zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 6 prawa o ruchu
drogowym, zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu, a ponadto
pojazd zostanie usuniêty na parking strze¿ony na koszt w³aœciciela (art. 130a ust. 1 pkt 2 prd)
Skradziono mi prawo jazdy. Czy mogê poruszaæ siê na
zaœwiadczeniu otrzymanym z Policji?
Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) prawo jazdy zalicza siê do tych dokumentów, które kieruj¹cy jest zobowi¹zany mieæ przy sobie oraz okazywaæ na ¿¹danie uprawnionego organu. Zaœwiadczenie o kradzie¿y dokumentu wystawione przez jednostkê Policji nie jest dokumentem uprawniaj¹cym do kierowania pojazdem. Jest to dokument poœwiadczaj¹cy jedynie fakt zawiadomienia Policji o zaistnia³ym zdarzeniu,
lecz nie zastêpuje on utraconego dokumentu. W zwi¹zku
z powy¿szym kierowanie pojazdem przez osobê posiadaj¹c¹
przy sobie tylko zaœwiadczenie o kradzie¿y dokumentów stanowi wykroczenie z art. 95 Kodeksu wykroczeñ.
Za nieposiadanie przy sobie prawa jazdy mo¿e byæ na³o¿ony mandat karny w wysokoœci 50 z³. (Dz. U nr 208 poz. 2023).
wk
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

zdjêcia na str. 32

STRZELAJ¥ NA CHWA£Ê I S£AWÊ JAWORZA
Anonsowaliœmy w zesz³ym roku pocz¹tek £ucznictwa terenowego 3D w Polsce. W 2007 roku zorganizowaliœmy 5 rund
Pucharu Polski i I Mistrzostwa Polski w £ucznictwie Terenowym 3D. Uda³o siê rozpropagowaæ tê odmianê sportu na
œwie¿ym powietrzu nadspodziewanie dobrze - na zawodach
w kraju notujemy ok. 150 ³uczników w 9 kategoriach. S¹
reprezentanci wszystkich rodzajów ³uków od tradycyjnych
pocz¹wszy do sportowych olimpijskich i bloczkowych skoñczywszy. Efektem tak wielkiego zainteresowania by³o nawi¹zanie wspó³pracy z Europejsk¹ Federacj¹! Po legalizacji i op³atach mogliœmy wystartowaæ (Polacy) w I RUNDZIE
PUCHARU EUROPY W £UCZNICTWIE TERENOWYM 3D.
Zawody odbywa³y siê w Austriackim Vorau. Polska wystawi³a 7 zawodników w 6 Kategoriach. Pomimo fatalnych warunków pogodowych w sobotê Polacy œwietnie siê spisali!
W kategorii ³uków tradycyjnych, mê¿czyzn seniorów I miej-

sce zaj¹³ Tadeusz Krupa, w kategorii ³uków tradycyjnych
juniorów I miejsce zaj¹³ Pawe³ Krupa, w kategorii ³uków
bloczkowych open I miejsce wielokrotna Mistrzyni Polski
Hanna Stanieczek. W kategorii. ³uków bloczkowych bez
osprzêtu równie¿ Polak: Arkadiusz Gonero. W najliczniej
obstawionej kategorii ³uków bloczkowych seniorów, Mistrz
Polski Lucjan Socha zaj¹³ 12 miejsce a br¹zowy medalista
mistrzostw Polski Tomasz Pomorski by³ 10. W kategorii
£uków tradycyjnych angielskich Adam Bisok zaj¹³ 11 miejsce. Na zawodach odnotowano przesz³o 150 zawodników
z 10 krajów! To niesamowity sukces i wspania³a zapowiedŸ
œwietnego przygotowania Polaków do imprez miêdzynarodowych tej rangi. Kapitanami Polskiej ekipy byli Lucjan Socha i Adam Bisok! Ciekawostk¹ jest, ¿e wszyscy zawodnicy z Polski, którzy wyst¹pili w Vorau to zawodnicy z Jaworzañskiego klubu!

Tomasz Pomorski

TRENER W KADRZE POLSKI

Obecnie ich m³odsi koledzy i kole¿anki przygotowuj¹ siê do

W dniach 25-27 kwiecieñ 2008 w Lublinie odby³y siê Mistrzo-

Mistrzostw Polski semi i light-contact, które odbêd¹ siê w
Su³kowicach w dniach 24-26 maja.

stwa Polski w kick-boxingu w formule full-contact - seniorów.
Startowa³o 127 zawodników z ca³ej Polski, z 23 klubów. Zawodnicy „Beskid-Dragon” wywalczyli dwa medale:
w kategori plus 70 kg Mistrzyni¹ Polski zosta³a Barbara Œliwa

Do kadry Polski na mecz Polska - USA, zosta³ powo³any
trener klubu Piotr Turchan, zawody odbêd¹ siê w Nowym

w kategori plus 91 kg £ukasz Bulowski zdoby³ br¹zowy medal.

Yorku Los Angeles i na Florydzie w dniach 9 - 26 czerwiec
2008 r.
pf

TERMINARZ DALSZYCH ROZGRYWEK
DRU¯YN KS CZARNI JAWORZE

ZADBAJ O PRAWID£OWY ROZWÓJ
SWOJEGO DZIECKA
Szanowni Pañstwo,

SENIORZY
18 maja 2008 niedziela 16.00

Czarni Jaworze – Wilkowice II

W trosce o zdrowie Waszych dzieci w dniu 18.05.2008r
w Villa Barbara Centrum Zdrowia i Rehabilitacji

25 maja 2008 niedziela 16.00

Czarni Jaworze – Zamek
Grodziec Œl.

w Jaworzu przy ulicy Wczasowej 171
odbêd¹ siê

31 maja 2008 sobota 17.00

Miêdzyrzecze – Czarni Jaworze

bezp³atne badania wad postawy cia³a u dzieci i m³odzie¿y.

8 czerwca 2008 niedziela 17.00

Czarni Jaworze – Zapora II
Wapienica

15 czerwca 2008 niedziela 17.00 Halny Kalna – Czarni Jaworze

Konsultacje bêd¹ w godzinach od 10.00 do 16.00.
Tego dnia zapraszamy Pañstwa równie¿ na
- Majówkê z siatkówk¹ impreza sportowo-integracyjna w Ogrodach Villa Barbara
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JUNIORZY
17 maja 2008 sobota 11.30

Czarni Jaworze – Groñ Bujaków

24 maja 2008 sobota 11.30
31 maja 2008 sobota 11.30

Miêdzyrzecze - Czarni Jaworze
Czarni Jaworze – Zamek Gro-

7 czerwca 2008 sobota 11.30

dziec Œl.
So³aKobiernice-CzarniJaworze

14 czerwca 2008 sobota 11.30

Czarni Jaworze – Halny Kalna

Organizatorami s¹:
* Specjalistyczny Oœrodek Korekcji Wad Postawy ORTOMED- mgr Tomasz Szurmik, * Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Villa Barbara, * p.p. Gra¿yna i Aleksander Machnik.
Patronat medialny
Kronika Beskidzka

Radio Bielsko
Serdecznie zapraszamy !
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SERDECZNE PODZIÊKOWANIA
DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY OKAZALI NAM
POMOC, BYLI OBECNI ORAZ UCZESTNICZYLI W
UROCZYSTOŒCIACH POGRZEBOWYCH

ŒP. JÓZEFA ZAJ¥CA
SK£ADA ¯ONA Z RODZIN¥.

Agencja Us³ug Jêzykowych
Polok Krzysztof
43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698.
tel. (0-33) 817-25-68 e-mail: sworntran@interia.pl
tel. kom. (0-)602-574-561

poleca us³ugi w zakresie:

WYPO¯YCZAM
ZAGÊSZCZARKÊ 95 KG,
SKOCZEK 90 KG,
WIERT£O SPALINOWE ZIEMNE
– JAWORZE

TEL. 600 315 108

· t³umaczeñ przysiêg³ych (j. angielski) tekstów ogólnych
i specjalistycznych (w tym t³umaczeñ wszelkich dokumentów przed wyjazdem zarobkowym do Irlandii i Wlk.
Brytanii);
· indywidualnych lekcji jêzykowych;
· konsultacji metodyczno-jêzykowych;
· doradztwa merytorycznego podczas pisania prac naukowych (licencjat, praca magisterska);

Cukiernia u RENATY
Jaworze Ul. Zdrojowa 78
Zaprasza codziennie w godzinach 9 -18
na ciastka, lody, pieczywo
realizujemy zamówienia na ciasta i torty

GOSPODARSTWO SADOWNICZE
WALDEMAR – FALKOWSKI W JAWORZU
PRZYJMIE DO PRACY SEZONOWEJ
PRZY ZBIORZE TRUSKAWEK
tel. 606 956 781

Oœrodek Szkolenia Kierowców „SALEM”
organizuje kurs prawa jazdy kat. B na terenie Gminy Jaworze. Spotkanie organizacyjne odbêdzie siê 23.04.2008 r.
/œroda/ o godz. 16,00 w budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Jaworzu.

L

Informacja
Bielsko – Bia³a ul. Warszawska 2/7 tel. 600 77 62 62

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

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