
2007 ROKSIERPIEÑ ECHO JAWORZA str. 1

MIESIÊCZNIK LOKALNY GMINY JAWORZE
MIESIÊCZNIK · Rok XVII · Nr 184 · Sierpieñ 2007 · Nak³ad 1950 egz. · ISSN 1234-6853

czasopismo bezp³atne

Harcersk
ie zagad

ki str. 7



2007 ROKSIERPIEÑ ECHO JAWORZA str. 2

MIÊDZYNARODOWE DO¯YNKI  A.D. 2007
XXI Jaworzañski Wrzesieñ odbêdzie siê w tym roku w dniach
1. i 2. wrze�nia w amfiteatrze. Modernizacja widowni wed³ug
umowy z wykonawc¹ ma byæ zakoñczona do koñca sierpnia.
Tak wiêc, w amfiteatrze, prawdopodobnie z now¹ czê�ciowo
zadaszon¹ widowni¹, bêdziemy oklaskiwaæ liczne zespo³y
i spektakle /program powy¿ej/. W drugim dniu, w niedzielê,
zorganizowane bêd¹ obchody �wiêta Do¿ynkowego. Trady-
cyjnie, rok rocznie, przygotowania zaczê³o spotkanie przed-
stawicieli w³adz gminy z rolnikami i innymi uczestnikami do-
¿ynkowych obchodów. 20 lipca w Skansenie Zygmunta Pod-
kówki zebra³o siê kompetentne grono, by omówiæ tradycyjne
wydarzenie do¿ynkowe � korowód. Do¿ynki i korowód nieod-
³¹cznie wi¹¿¹ siê z ustaleniem gospodarzy do¿ynek. Z inicjatywy

Z PRAC RADY GMINY      str. 2, 3

Zygmunta Podkówki Wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy, te-
goroczne do¿ynki wyró¿niæ siê maj¹ miêdzynarodow¹ parê go-
spodarzy. Ustalono, ¿e Gospodarzem bêdzie Jan Stekla radny,
przewodnicz¹cy Komisji Ochrony �rodowiska, Rolnictwa i Spraw
Spo³ecznych, a Gospodyni¹ Zsuzsana Strohmajer z zaprzyja�-
nionej gminy Jaszszentandas z Wêgier. Wcze�niej wójt Zdzis³aw
Bylok zwróci³ siê z zapytaniem do w³adz gminy Jaszszentandas
w sprawie udzia³u ich delegacji w do¿ynkach w Jaworzu z Zsuz-
san¹ Strohmajer w roli gospodyni. Spotka³o siê to z wielkim zain-
teresowaniem zarówno Zsuzsany Strohmajer jak i w³adz gminy.
Zsuzsana Strohmajer prowadzi du¿e gospodarstwo agroturystycz-
ne, wiêc niewykluczone, ¿e w korowodzie we�mie udzia³ ich kola-
sa i konie. W czê�ci artystycznej do¿ynek wyst¹pi¹ m.in. zespo³y
dzieci i m³odzie¿y z Wêgier. Zebrani z poczuciem humoru wymie-
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niali pogl¹dy o nowej, do¿ynkowej formie bratania siê Wêgrów
i Polaków i obawach, co na to powiedz¹ nasze gospodynie. Prze-
wa¿y³ pogl¹d, ¿e nasze gospodynie na pewno popr¹ inicjatywê
miêdzynarodowych do¿ynek w Jaworzu, co znacznie urozmaici
do¿ynkow¹ tradycjê. Pobudzi³o to zebranych do rozwa¿ania nad

tras¹ korowodu. Przes¹dzono w dyskusji, ¿e bêdzie ona inna ni¿
w ostatnich paru latach. Ustalono, ¿e korowód uformuje siê i wyru-
szy o 1215 sprzed domu do¿ynkowego Ireny i Paw³a Steklów. Tam
te¿ przybêdzie para Gospodarzy Do¿ynek Zsuzsana Strohmajer
i Jan Stekla. Przed korowodem maszerowaæ bêdzie orkiestra, któ-
rej echem niesione granie ma zachêcaæ mieszkañców do w³¹cze-
nia siê do korowodu lub powitania go na trasie przejazdu. Ustalo-
no, ¿e korowód przejedzie ulicami: Zajêcz¹, W¹wóz, Turystycz-
n¹, S³oneczn¹, Zdrojow¹ i Wapienick¹ do amfiteatru.
24 sierpnia, na drugim zebraniu tego zacnego grona, ustalone zo-
stan¹ szczegó³y re¿yserii i inscenizacji korowodu.
W pierwszym spotkaniu uczestniczyli: wójt Z. Bylok, wiceprzewod-
nicz¹cy Rady Gminy Z. Podkówka, radni I. Mikler i J. Ryrych,
J. Stekla, dyrektor OPGJ L. Baron  oraz K. Bieniek , J. Brandys,
J. Mikler,  M. Mrowiec, J. Reiss, P. Stekla, M. Strza³ka, H. I F.
Strzelec, M. Szyma, Z. i M. �liwa oraz E. i P. Tyrna.       wb

PROMOCJA JAWORZA NA WÊGRZECH
W dniach 29.06.07 do 2.07.07 delegacja Rady Gminy w osobach
wiceprzewodnicz¹cy Rady Zygmunt Podkówka i przewodnicz¹-
ca Komisji Edukacji Kultury Sportu i Promocji Krystyna Szczyp-
ka przebywa³a na Wêgrzech w ramach wspó³pracy z gminami za-
granicznymi. Na ¿yczenie strony wêgierskiej w wyje�dzie uczest-
niczy³a równie¿ orkiestra dêta "Glorieta".  W dniu 30.06.07 rozpo-
czêli�my udzia³ w uroczysto�ciach gminnych koncertem orkie-
stry przed miejscowym ko�cio³em katolickim. Nastêpnie w koro-
wodzie prowadzonym przez nasz¹ orkiestrê udali�my siê do par-
ku, gdzie odbywa³y siê g³ówne uroczysto�ci gminne. W specjalnie
przygotowanym dla nas namiocie przygotowali�my wystawê twór-
czo�ci Krzysztofa Czadra i promocjê Jaworza. Wystêp orkiestry
w czasie programu artystycznego by³ gor¹co przyjêty przez miej-
scow¹ publiczno�æ, oklaskom nie by³o koñca. W zwi¹zku z tym
postanowili�my w pozosta³ych dniach naszego pobytu daæ dodat-
kowe koncerty. W czasie pobytu w Jaszboldoghaza w³adze zor-
ganizowa³y spotkanie z radnymi, i przedstawicielami ró¿nych in-
stytucji, na którym omówiono szczegó³y dalszej wspó³pracy.

PAMIÊTAJ, WYMIEÑ KSI¥¯ECZKOWY DOWÓD OSOBISTY
Apelujemy do wszystkich mieszkañców Gminy Jaworze, aby nie zwlekali z wymian¹ swojego ksi¹¿eczkowego  dowodu osobistego,
albowiem dokumenty te uznawane s¹ w obiegu prawnym tylko do dnia 31 grudnia 2007 r.
Gmina w sytuacjach krytycznych nie bêdzie w stanie pomóc wnioskodawcy w przy�pieszeniu jego wystawienia, a to dlatego, i¿
dokumenty te wystawiane s¹ Warszawie, a nie jak to mia³o miejsce do roku 2000 w gminie. Proces uzyskania dowodu osobistego trwa
1 miesi¹c, a ju¿ w chwili obecnej otrzymujemy je z opó�nieniami.
Urz¹d Gminy w Jaworzu  z a r z ¹ d z a  na dzieñ 29 wrze�nia 2007 r. - tj. w sobotê w dzieñ wolny od pracy � przyjmowanie wniosków
o wydanie dowodu osobistego; co ma na celu umo¿liwienie wymiany ksi¹¿eczkowego dowodu osobistego tym mieszkañ-
com gminy, którzy z ró¿nych powodów osobistych nie mog¹ dokonaæ tej czynno�ci w godzinach urzêdowania gminy.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e w tym dniu  równie¿ � w budynku Urzêdu Gminy Jaworze � bêdzie funkcjonowaæ fotograf, a wiêc istnieje
równocze�nie mo¿liwo�æ wykonania zdjêæ do dowodu.                                                                                                     A. Zagórska

W niedzielê zwiedzali�my miejscowo�æ i okolice. W poniedzia³ek
nast¹pi³o uroczyste po¿egnanie. Krótki koncert orkiestry melodia-
mi "Czas do domu czas" , "Góralu czy ci nie ¿al" i " Do widzenia
do widzenia" zgromadzi³ wiele osób, które opuszcza³y plac kon-
certu dopiero po naszym odje�dzie. Program naszego udzia³u
w uroczysto�ciach gminnych przygotowany przez wiceceprzewod-
nicz¹cego Zygmunta Podkówkê po uzgodnieniu ze stron¹ wêgier-
sk¹, zosta³ przyjêty bez zastrze¿eñ.
Przgotowa³a: przewodnicz¹ca Komisji Edukacji Kultury Sportu
i Promocji Krystyna Szczypka.
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OG£OSZENIE o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
projektu zmiany miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego gminy Jaworze.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z pó�n. zm.) oraz uchwa³y Rady Gminy Jaworze nr
XXXII/254/05 z dnia 22.11.2005 r. zawiadamiam o wy³o¿eniu do
publicznego wgl¹du projektu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Jaworze w obszarze dzia³-
ki nr 1225/8 �dla lokalizacji centrum balneorekreacyjnego
w rejonie ul. Folwarcznej, wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na
�rodowisko, w dniach od 9 sierpnia 2007 r. do 6 wrze�nia 2007 r.
w siedzibie Urzêdu Gminy w Jaworzu, pokój nr 112, w godzinach
od 900 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie zmiany planu
miejscowego rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 30.sierpnia 2007
r. w sali sesyjnej Urzêdu Gminy w Jaworzu o godz. 1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowo�ci prawnej
mog¹ wnosiæ uwagi do projektu zmiany planu miejscowego.
Uwagi nale¿y sk³adaæ na pi�mie do Wójta Gminy Jaworze
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo�ci, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 wrze�nia 2007 r.
                                                                  Wójt Gminy Jaworze

INFORMACJA O INWESTYCJACH
PLANOWANYCH W GMINIE JAWORZE
W 2. PÓ£ROCZU 2007R. 
 W trakcie realizacji s¹ inwestycje:
-   przebudowa widowni amfiteatru � planowane zakoñcze-
nie - sierpieñ 2007.
-   fundamenty wielofunkcyjnej hali sportowej przy Gimnazjum
w Jaworzu � planowane zakoñczenie  w m-cu wrze�niu.
W najbli¿szym okresie planowane jest wykonanie:
1. Budowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Cieszyñskiej
� po demonta¿u przez poprzedniego w³a�ciciela Paged-Me-
ble prowizorycznej nawierzchni z p³yt ¿elbetowych wykona-
na zostanie nowa podbudowa oraz nawierzchnia asfaltowa
drogi.                  
2. Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Cieszyñskiej od
przystanku za poczt¹ do drogi dojazdowej do bloków o d³u-
go�ci ok. 200m,  obejmuj¹ca wykonanie nowej nawierzchni
z kostki brukowej.
3. Przygotowana jest do realizacji zatoka autobusowa wraz
z koñcowym przystankiem przy kaplicy w Na³ê¿u.
4. W trakcie przebudowy s¹ 3 przystanki autobusowe przy
ul. Bielskiej i Cieszyñskiej. Przebudowa obejmuje wymianê
wiat przystankowych oraz urz¹dzenie nowego otoczenia.
5. Wykonany zostanie dodatkowy uzupe³niaj¹cy remont tzw.
cz¹stkowy nawierzchni dróg gminnych.
                                       Sporz¹dzi³a: £ucja Habdas

MONITORING REALIZACJI PROGRAMU WYBORCZEGO WÓJTA -
�NASZE JAWORZE�

cd. PROMOCJA JAWORZA NA WÊGRZECH

I NA S£OWACJI
Na zaproszenie w³adz z partnerskiej Gminy Bela na S³o-
wacji w programie "Bela-Jaworze" uczestniczy³a delega-
cja z Jaworza. Urozmaicony program artystyczny zosta³
wzbogacony o wystêpy Orkiestry Dêtej "Glorieta�. Na sta-
dionie sportowym odby³ siê mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy
dru¿ynami oldboy Beli i Jaworza, który zakoñczy³ siê wy-

nikiem 3:1 dla naszej dru¿yny. Kapitanem dru¿yny by³
Aleksander Machnik. Zapraszamy wszystkich mi³o�ni-
ków pi³ki no¿nej na podobny turniej w dniu 1 IX 2007 na
boisku przy ulicy Folwarcznej w czasie "XXI Jaworzañ-
skiego Wrze�nia".
Organizatorem wyjazdu by³ Gminny O�rodek Promocji.
Osob¹ odpowiedzialn¹ za wyjazd by³ wiceprzewodnicz¹-
cy Rady Gminy Zygmunt Podkówka.                      zp.
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INFORMACJA RZECZNIKA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO W BIELSKU - BIA£EJ
         KOMUNIKAT PRASOWY z 25 lipca 07
Dzi� rano odby³o siê spotkanie Ryszarda Batyckiego, dyrektora
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Bia³ej z lekarzami, strajkuj¹cy-
mi od 21 maja br.
Wobec braku porozumienia w sprawach p³ac i ¿¹dañ, niemo¿li-
wych do spe³nienia w obecnej, niezwykle trudnej sytuacji finanso-
wej (na któr¹ z³o¿y³y siê przede wszystkim d³ugotrwa³y, ponad
dwumiesiêczny strajk absencyjny i g³odówka) dyrektor zwróci³ siê
do lekarzy z wnioskiem o dwumiesiêczny okres powrotu do pracy,
a tym samym zawieszenie strajku. Pozwoli³oby to na rzetelne
wypracowanie �rodków na realizacjê podwy¿ek. Apel dyrektora
zosta³  w g³osowaniu jawnym odrzucony przez strajkuj¹cych. Dy-
rekcja poinformowa³a zebranych, ¿e szpital szybkimi krokami
zmierza do bankructwa.

KOMUNIKAT PRASOWY  z 1 sierpnia 07
We wtorek, 31 sierpnia w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Bia³ej,
z inicjatywy jego dyrektora, Ryszarda Batyckiego odby³o siê spotka-
nie parlamentarzystów z dyrekcj¹ szpitala oraz cz³onkami komitetu
strajkowego zakoñczonego niedawno protestu lekarzy tego szpitala.
Tematem narady by³y aktualne problemy s³u¿by zdrowia a tak¿e
omówienie sytuacji bezpieczeñstwa zdrowotnego mieszkañców
naszego regionu. Dyrektor  Ryszard Batycki zaapelowa³ do parla-
mentarzystów  o wsparcie  jego dzia³añ o uzyskanie dla zarz¹dza-
nej przez siebie placówki zwiêkszenia wysoko�ci kontraktu
w Narodowym Funduszu Zdrowia w takiej wysoko�ci, która gwa-
rantowa³aby w pe³ni wykorzystanie mo¿liwo�ci szpitala, a nie zmu-
sza³aby do ograniczania przyjêæ.
Parlamentarzystów reprezentowali senatorowie: Miros³awa Nykiel
i Janusz Ga³kowski oraz pos³owie: Rafa³ Muchacki, Stanis³aw Piêta,
Stanis³aw Szwed i Tomasz Tomczykiewicz.
Ryszard Batycki, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Biel-
sku-Bia³ej
Jolanta Trojanowska, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódz-
kiego w Bielsku-Bia³ej

TRUDNE PYTANIA
Z Dyrektorem Beskidz-
kiego Zespo³u Leczni-
czo � Rehabilitacyjnego
Szpitala Opieki D³ugoter-
minowej dr n. med. Gra-
¿yn¹ Habdas rozmawia
Wojciech Bertisch.

Jest Pani ju¿ w pe³ni
prawnym dyrektorem
Beskidzkiego Zespo³u
Leczniczo Rehabilita-
cyjnego w Jaworzu.
Redakcja sk³ada Pani
serdeczne gratulacje.
Co sk³oni³o Pani¹, cenionego i do�wiadczonego lekarza, do
decyzji o po�wiêceniu czasu przeznaczonego dotychczas
na leczenie chorych na rzecz zarz¹dzania i administrowa-
nia przedsiêbiorstwem i to w tak trudnych czasach?
Od lipca 2003 roku pe³ni³am funkcjê z-cy dyrektora BZLR d.s.
lecznictwa. W tym czasie ukoñczy³am studia podyplomowe �Za-
rz¹dzanie i administracja w s³u¿bie zdrowia�. Zarówno studia, jak
równie¿ 20- letnia praktyka oraz wcze�niejsze do�wiadczenia
zawodowe (m. in. pe³ni³am obowi¹zki z-cy ordynatora Oddzia³u
w  jednym z krakowskich szpitali i z-cy dyrektora w niepublicz-
nym zak³adzie opieki zdrowotnej) pozwoli³y mi poznaæ zagadnie-
nia zwi¹zane z zarz¹dzaniem placówkami s³u¿by zdrowia, a czte-
roletni sta¿ w BZLR przybli¿y³ mi problemy tej konkretnie pla-
cówki, któr¹ mam zaszczyt kierowaæ.
Czasy, jak Pan mówi s¹ trudne, ale w s³u¿bie zdrowia nigdy nie
by³o ³atwo. Wa¿ne, by wierzyæ, ¿e bêdzie lepiej i staraæ siê zmie-
niaæ to, na co ma siê wp³yw.
Od lat polityka zdrowotna, zw³aszcza dotycz¹ca finansowania
i wynagradzania, nie u³atwia³a zarz¹dzania szpitalami. Ale za-
koñczona restrukturyzacja BZLR, przeprowadzona dziêki stosow-
nej ustawie, pozwoli³a na wyj�cie BZLR z zad³u¿enia i to zarów-
no tego zwi¹zanego z d³ugami publiczno-prawnymi, jak równie¿
z wyp³at¹ zaleg³ych wynagrodzeñ - wynikaj¹cych z tzw. ustawy
�110� i �203� .
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e zainteresowanie problemami s³u¿by
zdrowia przyniesie konkretne efekty w postaci systemowych roz-
wi¹zañ.
Ilu lekarzy, pielêgniarek i personelu pomocniczego jest za-
trudnionych obecnie w BZLR?

cd. str. 6
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Obecnie w naszym szpitalu leczy 18 lekarzy, a opiekê pielê-
gniarsk¹ sprawuj¹ 34 pielêgniarki. Rehabilitacj¹ zajmuje siê 19
osób. Ca³y personel pomocniczy, w tym obs³uga rtg i laborato-
rium analitycznego, to 26 osób. Leczenie prowadzimy w 100 -
³ó¿kowym Oddziale Leczniczo � Rehabilitacyjnym dla doros³ych
i w 90 � ³ó¿kowym Oddziale dla dzieci i m³odzie¿y oraz w syste-
mie ambulatoryjnym w poradniach dla doros³ych, dla dzieci i m³o-
dzie¿y.
Nie s³ychaæ by³o o strajkach w BZLR. Czy to oznacza, ¿e
lekarze i inne s³u¿by nie maj¹ ¿adnych roszczeñ?
Ka¿dy z pracowników s³u¿by zdrowia marzy o lepszym, co ozna-
cza godziwym, wynagrodzeniu. Jako Dyrektor, czujê siê odpo-
wiedzialna za zapewnienie  pracownikom satysfakcjonuj¹cego
wynagrodzenia,  chcia³abym spe³niæ te marzenia - ale mo¿liwo-
�ci finansowe ograniczaj¹ próby realizacji. Jak wszyscy kieruj¹-
cy placówkami s³u¿by zdrowia liczê na zmiany systemowe, któ-
re pozwol¹ na zabezpieczenie �rodków na podwy¿kê wynagro-
dzeñ do satysfakcjonuj¹cego pracowników poziomu.
Jaka jest na dzisiaj kondycja finansowa szpitala? Czy szpi-
tal jest finansowany tylko poprzez kontrakty z NFZ?
Potrzeby szpitala s¹ ogromne i dotyczy to nie tylko wynagro-
dzeñ, poprawy warunków pracy, ale równie¿ podwy¿szenia stan-
dardu szpitala. Do tych ostatnich celów prowadz¹ nas aktualne
inwestycje, których podstawowym zadaniem jest  dostosowanie
pomieszczeñ szpitala do obowi¹zuj¹cych przepisów i wymagañ
� co narzucaj¹ nam stosowne akty prawne. Likwidacja barier
architektonicznych, zmniejszenie kolejki oczekuj¹cych na reha-
bilitacjê, a co za tym idzie zwiêkszenie dostêpno�ci do diagno-
styki, leczenia i rehabilitacji � to nadrzêdne cele naszych dzia-
³añ. Staramy siê pozyskiwaæ �rodki na realizacjê tych zamie-
rzeñ z wszelkich mo¿liwych �róde³. Szpital nie jest zad³u¿ony,
ale rozpoczête i nie zakoñczone jeszcze inwestycje poch³aniaj¹
ogromne kwoty. Pomimo pozyskanych dotacji wymagany i nie-
zbêdny jest udzia³ �rodków w³asnych. I tu wspieraj¹ nas dzia³a-
nia komercyjne, takie jak organizacja wczasów i turnusów reha-
bilitacyjnych, kolonii, �zimowych szkó³�  i inne.
Jaka jest realna przysz³o�æ BZLR?
BZLR ma, bo musimy mieæ przysz³o�æ. Pomimo trudno�ci roz-
wijamy siê. W m-cu wrze�niu b.r. zostanie oddany do u¿ytkowa-
nia  budynek �Maria� - przeznaczony na izbê przyjêæ, laborato-
rium i przychodnie rehabilitacyjn¹. W wykoñczonym (ze stanu
surowego) budynku �Szymon� zamierzamy prowadziæ wczesn¹
rehabilitacjê centralnego uk³adu nerwowego. To najciê¿sze przy-
padki po wypadkach komunikacyjnych i udarach.
Polityka zdrowotna rz¹du zmierza w kierunku zapobiegania nie-
pe³nosprawno�ci � do przywrócenia ludzi dotkniêtych inwalidz-
twem do czynnego ¿ycia, równie¿ zawodowego.
Du¿y nacisk k³adzie siê równie¿ na profilaktykê i promocjê zdro-
wia, w tym prewencjê wtórn¹, jak¹ jest rehabilitacja.

£atwo wiec przewidzieæ wzrost zapotrzebowania na us³ugi me-
dyczne, które s¹ przedmiotem naszej dzia³alno�ci. Otwieraj¹ siê
coraz szersze mo¿liwo�ci wspó³pracy z jednostkami s³u¿by zdro-
wia, dla których organem za³o¿ycielskim jest województwo �l¹-
skie np. Oddzia³ neurologiczny i urazowo- ortopedyczny Szpita-
la Wojewódzkiego w Bielsku-Bia³ej -  co pozwoli na kompleksowe
leczenie pacjentów z naszego regionu.
Telewizja i inne media przedstawiaj¹ sytuacjê w s³u¿bie zdro-
wia w taki sposób, ¿e przeciêtny �miertelnik zachodzi
w g³owê, o co w tym wszystkim chodzi. Odnosi siê wra¿e-
nie, ¿e lekarze co� kombinuj¹, a pozosta³e s³u¿by maj¹ czy-
telne ¿¹dania tylko podniesienia im p³ac. Czy mo¿e Pani
wyt³umaczyæ czytelnikom Echa Jaworza do czego zmierza-
j¹ lekarze, oprócz ¿¹dañ p³acowych?
Pracownicy BZLR popieraj¹ akcje protestacyjne lekarzy i pielê-
gniarek i solidaryzuj¹ siê ze strajkuj¹cymi, czego wyrazem jest
oflagowanie i oplakatowanie szpitala. Nie odchodz¹ jednak od
³ó¿ek, gdy¿ czuj¹ siê odpowiedzialni za pacjentów i swoje miej-
sce pracy. Strajk (w tak ma³ej placówce jak¹ jest BZLR), a co za
tym idzie � brak realizacji kontraktu z NFZ, móg³by doprowadziæ
do utraty p³ynno�ci finansowej szpitala i do jego likwidacji.
Sposób przedstawiania problemów s³u¿by zdrowia w mediach
jest jakby �dwubiegunowy�. Z jednej strony pojawiaj¹ siê rzetelne
informacje na temat faktycznych przyczyn protestów lekarzy
i pielêgniarek, z drugiej - komentarze o �podtekstach�. Pytanie
nale¿a³oby mo¿e skierowaæ do zwi¹zków zawodowych lekarzy
i pielêgniarek?
Docieraj¹ do nas g³osy pacjentów. Mo¿na wywnioskowaæ, ze
wiêkszo�æ spo³eczeñstwa rozumie i popiera akcje protestacyj-
ne. Ludzie widz¹ jak wygl¹da praca, jakich kwalifikacji wymaga.
Je�li chcemy mieæ kadrê medyczn¹, je�li chcemy mieæ mo¿li-
wo�ci leczenia siê � musz¹ nast¹piæ zmiany w systemie wyna-
gradzania i �odgórne� zabezpieczanie odpowiednich �rodków fi-
nansowych na wyp³aty. Potrzebna jest finansowa stabilizacja.
My�lê, ¿e ka¿dy, kto korzysta z pomocy medycznej chce mieæ
do czynienia z kompetentnym - posiadaj¹cym aktualn¹ wiedzê
medyczn¹, wyspanym i wypoczêtym lekarzem oraz z u�miech-
niêt¹ zadowolon¹ pielêgniark¹, która skoncentruje siê na pacjen-
cie, a nie na my�li jak zwi¹zaæ przys³owiowy �koniec z koñcem�.
Na koniec, nie mogê nie zapytaæ czy zgadza siê Pani, ¿e
wykorzystanie z³ó¿ solankowych do stworzenia centrum bal-
neorekreacyjne to wielka szansa nie tylko dla Jaworza ale
i BZLR?
Na temat wykorzystania z³ó¿ mineralnych wód podziemnych,
wiele ju¿ by³o powiedziane. Rozumiem, ¿e czytelników �E.J� in-
teresuje ten temat, gdy¿ nierozerwalnie ³¹czy siê z mo¿liwo�ci¹
rozwoju ca³ej Gminy. Za wcze�nie jednak na  to, abym wypowia-
da³a siê w tej kwestii - pe³niê obowi¹zki dyrektora BZLR  dopiero
od maja.  My�lê, ¿e przyjdzie czas na �rozwiniecie� tego tematu.
Dziêkujê za rozmowê.
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HARCERSKIE ZAGADKI
Kto z Szanownych Czytelników wie co to jest KIJ?  Podpo-
wiem cytuj¹c taki apel:
�Do tych którym dolina Jasionki
Wydaje siê miejscem wymarzonym,
Nawet wtedy gdy deszcz si¹pi
Czy halny duje jak szalony
wo³amy st¹d
�Ka¿dy niech si³y swe wytê¿a
dla rozwoju Jaworza � Na³ê¿a
Instruktorski zwi¹¿my kr¹g�

KIJ Szanowny Czytelniku to istniej¹cy i aktywnie dzia³aj¹cy od 25
lat Kr¹g Instruktorski Jaworze. Powsta³ 2. 05. 1981 roku stawiaj¹c
sobie za cel spo³eczn¹ s³u¿bê dla utrzymania O�rodka Harcer-
skiego w Jaworzu � Na³ê¿u dla zuchów, harcerek i harcerzy.
O jego prozaicznej a zarazem szczytnej misji niech �wiadczy
drugi punkt statutu: �pozyskiwanie materia³ów i �rodków do wyko-
nywania przez Kr¹g bie¿¹cych remontów i napraw w O�rodku�
£atwo powiedzieæ. O�rodek powsta³ 40 lat temu i obozowa³o w
nim ju¿ ponad 23 tys. uczestników i 2200 osób harcerskiej kadry
instruktorskiej. Dzisiaj KIJ ma pod swoj¹ opiek¹:
obiekty zabudowy sta³ej:
pawilon sto³ówki z zapleczem kuchennym i magazynowym /216
m2/, wiata sportowo-rekreacyjna i magazyn sprzêtu /216 m2/, pa-
wilon mieszkalny /295 m2, zestaw kontenerów sanitarnych /42
m2/, kuchnia obozowa /72 m2/, obiekty zaplecza kwatermistrzow-
skiego /84 m2/
uzbrojenie techniczne obiektów:
sieæ instalacji elektrycznej, w³asne ujêcie wody, zbiornik bezod-
p³ywowy �cieków /120 m3/, przy³¹cza sieci gazu �rednioprê¿ne-
go, przy³¹cze teletechniczne
bazê noclegow¹ pod namiotami
kompletne wyposa¿enie w sprzêt dla trzech jednostek obozowych
po 50 osób ka¿da
obiekty sportowo � rekreacyjne:
boisko do siatkówki, koszykówki, kometki i pi³ki no¿nej, hala spor-
towo - rekreacyjna wyposa¿ona w sto³y do tenisa sto³owego i gry
zrêczno�ciowe, harcerski szlak turystyczny, trasy dla rowerów
górskich.
W O�rodku obozowa³y dru¿yny skautów z wielu pañstw Europy.
Od 12 lat oprócz zuchów i harcerzy O�rodek s³u¿y te¿ dzieciom i
m³odzie¿y, kierowanych tu na turnusy wakacyjne przez O�rodki
Pomocy Spo³ecznej.
Kodeks O�rodka Harcerskiego w Jaworzu � Na³ê¿u, którym KIJ
administruje, zaczyna siê radosnym zawo³aniem:
�Witaj nam !!! B¹d� szczê�liwy! B¹d� dobry! U�miechnij siê!�
Cieszy, a nawet wprawia w dumê to, ¿e O�rodek Harcerski i Kr¹g
Instruktorski w adresie maj¹ Jaworze � Na³ê¿e. Zagadk¹ mo¿e to
siê wydawaæ, kiedy zauwa¿y siê, ¿e O�rodek usytuowany jest za

Jasionk¹, która stanowi granicê pomiêdzy Jaworzem - Na³êzem
i Brenn¹, a na dodatek teren jest w³asno�ci¹ Nadle�nictwa Ustroñ?
A czy¿ nie cieszy i dziwi zarazem, ¿e Oni chc¹ i identyfikuj¹ siê
z Jaworzem, choæ w KIJ-u nie ma nikogo z Jaworza? W kodeksie
O�rodka jest takie wyzwanie: �Zas³u¿ysz na miano orêdownika
idei Krêgu Instruktorskiego Jaworze, gdy poznasz motywacjê
i potrzebê s³u¿by w stwarzaniu warunków innym. Wdziêczny
u�miech zucha i harcerza bêd¹ równie¿ Twoj¹ satysfakcja. Mo-
¿esz byæ jednym z nas.�
Mo¿e to sk³oni jaworzan do refleksji, mo¿e wzbudzi zainteresowa-
nie Towarzystwa Mi³o�ników Jaworza i innych organizacji poza-
rz¹dowych. Mo¿e zg³osz¹ siê chêtni do poszerzenia Krêgu, mo¿e
placówki o�wiatowe i opieki spo³ecznej z Jaworza nawi¹¿¹ wspó³-
pracê z Krêgiem Instruktorskim Jaworze, co mog³oby zaowoco-
waæ wskrzeszeniem harcerstwa w Jaworzu? Mo¿e by³e druhny i
druhowie zainicjuj¹ powo³anie w Jaworzu Rady Przyjació³ Harcer-
stwa? Redakcja udostêpni ³amy Echa Jaworza dla wszelkich ini-
cjatyw i dyskusji na ten temat.
Komendant O�rodka Obozowego /od 40. lat/ hm. Eugeniusz
Mientus wraz z instruktorami z Krêgu pomog¹ przygotowaæ pro-
gram dzia³ania dru¿yn zuchów i harcerzy, przeszkol¹ chêtnych do
ich poprowadzenia oraz zapewni¹ pomoc przy tworzeniu dru¿yn.

14 lipca br. w O�rodku obozowym Hufca Ziemi Rybnickiej w Wa-
pienicy odby³a siê uroczysta zbiórka harcerska Komendy Chor¹-
gwi �l¹skiej z okazji 45. lecia Harcerskiej Akcji Obozowej Klim-
czok.
Urzekaj¹cy jest widok dzieci i m³odzie¿y w mundurach harcer-
skich, które dru¿ynami wkraczaj¹ na plac, by przyst¹piæ do uro-
czystego apelu. (*zdjêcia na ok³adce) Budzi siê wtedy nadzieja,
¿e przynajmniej dla nich Bóg, Honor i Ojczyzna s¹ niepodwa¿aln¹
warto�ci¹, bez wzglêdu na to co dzieje siê wokó³.
Harcerskie uroczysto�ci odby³y siê parê kroków od nas, lecz bez
nas, bez zuchów i harcerzy z Jaworza.
                                                                                              wb
Ps. Sto lat temu 1 sierpnia 1907 roku angielski pu³kownik Robert
Baden-Powell zorganizowa³ pierwszy obóz skautowski. 1 sierpnia
2007 roku o 8 rano na ca³ym �wiecie zbierali siê skauci pod ha-
s³em �Jeden �wiat, jedno przyrzeczenie�.

hm. E. Mientus
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SPALANIE ODPADÓW- OSZCZÊDNO�Æ
CZY BRAK  ROZWAGI?
Jaworze pretenduje do  dawnych uzdrowiskowych trady-
cji. Na to, aby staæ siê uzdrowiskiem s¹ potrzebne nowe
inwestycje i wykorzystanie naturalnych bogactw zarówno
tych znajduj¹cych siê  pod ziemi¹,  jak i tych wynikaj¹-
cych z naszego po³o¿enia u podnó¿a Beskidu �l¹skiego.
Wiele jednak zale¿y i od nas samych.  Zanieczyszczenie
�rodowiska naturalnego - w tym i powietrza - wynika
z wielu czynników,  jak wzrost natê¿enia ruchu samocho-
dowego, czy blisko�æ o�rodków przemys³owych. Ale nie
tylko. Równie¿ sami w swoim najbli¿szym otoczeniu
mamy wp³yw na to, czym oddychamy. Problemem � na
szczê�cie  w naszej gminie nie wystêpuj¹cym na wielk¹
skalê - jest spalanie traw i pozosta³o�ci ro�linnych oraz
wszelkiego rodzaju odpadów powstaj¹cych w gospodar-
stwie domowym. Niegdy� samorz¹dy same decydowa³y,
w jakim okresie czasu jest dozwolone spalanie pozosta-
³o�ci ro�linnych. Teraz wszystko reguluje Ustawa o od-
padach art.13 ust. 3, która dopuszcza spalanie przez ca³y
rok tylko pozosta³o�ci ro�linnych. W/w art. tak brzmi "do-
puszcza siê spalanie zgromadzonych pozosta³o�ci ro�lin-
nych poza instalacjami i urz¹dzeniami, je¿eli na terenie
gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub od-
bieranie odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, a ich spala-
nie nie narusza odrêbnych przepisów�. Oczywi�cie, je�li
ju¿ spalamy np. resztki wysuszonych traw nale¿y mieæ
na uwadze, czy w tym czasie nie bêdzie to uci¹¿liwe dla
naszych s¹siadów. Gêsto�æ zabudowy w Jaworzu z roku
na rok siê powiêksza, st¹d i   spalanie traw staje siê bar-
dziej uci¹¿liwe. Najlepszym rozwi¹zaniem jest po prostu 
porozumienie siê z najbli¿szymi s¹siadami, co do wspól-
nego terminu takich porz¹dków w swoich ogródkach.
Zupe³nie inny temat to spalanie odpadów pochodz¹cych
z gospodarstw domowych. Zgodnie z ustaw¹ o odpadach
i kodeksem wykroczeñ � zakazane jest spalanie �mieci
w piecach i kot³owniach domowych, jak równie¿ na wol-
nym powietrzu. Poza ustaw¹ o odpadach zakaz ten jest
ustanawiany prawem miejscowym przez gminy na pod-
stawie przepisów o utrzymaniu porz¹dku i czysto�ci
w gminach.
Czasami jedn¹ z metod oszczêdzania  na surowcach u¿y-
wanych jako opa³ np. wêgiel czy drewno jest spalanie
�mieci w domowych piecach. Najczê�ciej spalaniu ule-
gaj¹ odpady typu: papier, kartony, mieszane materia³y
z opakowañ (tworzywa sztuczne � plastik, folia; metal �
puszki po napojach), stare umeblowanie, opony samocho-
dowe, pozosta³o�ci po remoncie mieszkañ. Szczególnie
szkodliwe jest spalanie wszelkiego rodzaju plastików, gum,
folii, starego obuwia, kabli, ubrañ. Podczas spalania po-

wstaj¹ rakotwórcze substancje, m.in. dioksyny i furany.
Spalaj¹c odpady w piecach trujemy siebie i s¹siadów,
zatruwamy powietrze wodê, glebê. Spalanie odpadów
w piecach oprócz zanieczyszczenia atmosfery zwiêk-
sza ryzyko zapalenia siê przewodów kominowych,
a przez to ca³ego naszego domu. Problem widzimy wte-
dy, gdy chcemy przewietrzyæ mieszkanie lub po prostu
wyj�æ na spacer i odetchn¹æ �wie¿ym powietrzem, a wo-
kó³ nas unosi siê �gryz¹cy� dym. W wielu rodzinach po-
kutuje przekonanie, ¿e sadze z pieca s¹ doskona³ym
�rodkiem u¿y�niaj¹cym glebê. Wysypuj¹c na swoje
grz¹dki takie sadze z ca³¹ �Tablic¹ Mendelejewa� zwiêk-
szamy swoje szanse na chorobê nowotworow¹. Czy na
pewno tego chcemy?
Dlaczego spalanie jest szkodliwe? W procesach spala-
nia istotn¹ rolê odgrywa temperatura spalania, która jest
zbyt niska w naszych piecach i dlatego w emitowanych
spalinach powstaj¹ zanieczyszczenia, których oddzia-
³ywanie na �rodowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bar-
dzo szkodliwe. Spalanie ró¿nego rodzaju materia³ów
w paleniskach domowych odbywa siê w³a�nie w niskich
temperaturach (200�500 °C). W trakcie spalania odpa-
dów wydzielaj¹ siê dziesi¹tki substancji truj¹cych, któ-
re pó�niej wdychamy, m.in..:- py³ (suchy) - zwi¹zki orga-
niczne oznaczone jako wêgiel ca³kowity, tlenek wêgla
(CO). nieorganiczne zwi¹zki chloru oznaczone jako HCL,
nieorganiczne zwi¹zki fluoru oznaczone jako HF,  tlenki
azotu jako Nox, dwutlenek siarki (SO2). �Substancje szkodliwe
powsta³e w procesie spalania zwiêkszaj¹ o tyle swoj¹
szkodliwo�æ, ¿e s¹ emitowane z tzw. �róde³ emisji ni-
skiej, czyli po prostu z kominów naszych domów. Skut-
kiem jest to, ¿e zanieczyszczenia nie mog¹ byæ wynie-
sione na du¿e odleg³o�ci i rozproszone przez wiatr.
W efekcie to, co ulatuje z kominów osiada w naszych
ogrodach, trawnikach, ubraniach, samochodach oraz  �.
w naszych p³ucach. Godz¹c siê na to, ¿e s¹siedzi spa-
laj¹ odpady w piecu godzimy siê na zatruwanie nas sa-
mych. Od ka¿dego z nas zale¿y jak bêdzie wygl¹daæ
nasza ma³a ojczyzna, jakie bêd¹ w niej panowaæ sto-
sunki i wzajemne relacje. Ka¿da obywatelska próba re-
akcji na nieprawid³owo�ci i ³amanie prawa ma wielki sens
w wymiarze spo³ecznym. Kluczowym pojêciem jest kwe-
stia odpowiedzialno�ci, za siebie, za innych i za swoje
�rodowisko. Dlatego b¹d�my odpowiedzialni za nasze
spo³eczno�ci lokalne i nie czekajmy a¿ �kto��, �gdzie��,
�kiedy�� zareaguje � zróbmy to TERAZ. Wszyscy mamy
prawo do oddychania czystym powietrzem, wiêc nikt �
nawet s¹siad nie ma prawa go zatruwaæ. 

                                                                   pf
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Franciszek Karol Szpok
� Primum non nocere�!

LECZMY SIÊ ZIO£AMI
 Ju¿ w staro¿ytno�ci rozlega³o siê g³o�ne � �Populus remedia cu-
pit� � �Lud ¿¹da leków� i pradawni medykusi musieli sprostaæ tym
zapotrzebowaniom. W papirusie Ebersa � najstarszym rêkopisie
medycznym odnalezionym w Egipcie faraonów � doszukano siê
a¿ 900 recept leczniczych pisanych w drugim tysi¹cleciu przed
narodzeniem Chrystusa. W pismach Hipokratesa samych leków
ro�linnych, zwierzêcych i mineralnych znaleziono ponad 500. Dwa
wieki pó�niej u Galena by³o ich ju¿ o sto wiêcej.
W�ród leków znajdowa³o siê mleko, zw³aszcza kozie i owcze,
mas³o, ró¿ne zio³a, a nawet � �lina, j¹dra i jajniki zwierzêce. W III
i II stuleciu przed nasz¹ er¹ wielu lekarzy z tzw. szko³y empiryków
zaleca³o � o dziwo � mózg wielb³¹dzi, serce zajêcze, ka³ krokody-
la � Ciekawe, na jakie choroby i jaki by³ rezultat tego rodzaju
kuracji? �rodki te sta³y siê wówczas tak popularne, i¿ produkowa-
no nawet podróbki dla pokrycia zapotrzebowania, na czym oszu-
�ci zarabiali krocie.
Zanim nadesz³a era syntezy chemicznej i in¿ynierii genetycznej,
wszystkie substancje lecznicze uzyskiwano z ro�lin i tkanek zwie-
rz¹t i by³y one niezwykle skuteczne. Zreszt¹ wyci¹gi, napary, na-
lewki, nasiadówki i k¹piele naturalne staj¹ siê dzi� znowu modne.
A nawiasem pierwszy antybiotyk te¿ zawdziêczamy � przyrodzie-
grzybowi ple�niowemu.
Nie samymi wszak¿e lekarstwami cz³owiek ¿yje. Dla zachowania
dobrego zdrowia i d³ugiego ¿ycia, jak twierdz¹ s³awy medyczne,
trzeba przestrzegaæ wielu zasad, np. w³a�ciwy wiekowi ruch i æwi-
czenia, unikanie stresu i duchowej zapa�ci, w³a�ciwe od¿ywia-
nie�.zalecanych zarówno przez naukowców i praktyków z dzie-
dzin konwencjonalnych, jako te¿ naturalnych.
Pamiêtam dobrze, ¿e w naszym rodzinnym domu, jak i s¹siedz-
kich , w dawnym Jaworzu, wszelakie dolegliwo�ci leczono w pierw-
szej kolejno�ci ró¿nymi zio³ami, a dopiero w ostateczno�ci uda-
wano siê o porady i ratunek do lekarzy, których by³o � jak na lekar-
stwo� � byli wiêc trudno dostêpni, nie mówi¹c o wysoko kwalifiko-
wanych � specjalistach� od ró¿norodnych schorzeñ. W niektórych

jaworzañskich domach stosuje siê zio³owe kuracje z du¿ym po-
wodzeniem równie¿ w dzisiejszych czasach � w naszym równie¿.
Posiadamy zreszt¹ w³asn¹, i nie my jedyni � plantacje� ogródko-
wej miêty i melisy, za� po inne naturalne medykamenty siêgamy
w razie potrzeby do � przyrodniczej apteczki� domowej, któr¹ uzu-
pe³niamy na bie¿¹co zbieraniem w odpowiednich porach  kwiatu
bzu czarnego i lipy, owoców ró¿y i ostrê¿yny, li�ci podbia³u i malin.
I trzeba bezsprzecznie stwierdziæ, ¿e �fitoterapia� czyli zio³olecz-
nictwo wraca u nas i na ca³ym �wiecie znowu do wielkich ³ask
 i z pewno�ci¹ bardzo s³usznie, gdy¿ tym sposobem eliminuje siê
w pewnym stopniu nieobojêtne w sensie szkodliwym � leki che-
miczne�. Wiele s³aw medycznych nie jest temu trendowi przeciw-
nych i st¹d coraz czê�ciej spotykamy lekarzy specjalizuj¹cych siê
w fitoterapii, lecz¹cych pacjentów z dobrymi skutkami.
W naszym kraju mamy do czynienia z przeró¿nymi �uzdrowiciela-
mi� � z prawdziwego zdarzenia, powiedzia³bym z ³aski Bo¿ej, ale
i z licznymi szarlatanami wy³udzaj¹cymi od naiwnych ludzi forsê
i na dodatek szkodz¹cymi ich zdrowiu, zw³aszcza gdy podejmuj¹
siê uzdrawiaæ ciê¿kie schorzenia wymagaj¹ce interwencji lekarzy
specjalistów. Do tych pierwszych trzeba zaliczyæ s³awnego niegdy�
na ca³¹ Polskê zielarza ojca Andrzeja Klimuszkê oraz zmar³ego
niedawno franciszkanina z podbeskidzkiego Rychwa³u ojca Grze-
gorza Srokê, z którego porad korzystali tak¿e jaworzanie. Mie-

szanki i preparaty zio³owe obu zakonnych
zielarzy, dostêpne zw³aszcza w sklepach
zielarskich, bêd¹ z pewno�ci¹ nadal spo-
¿ytkowywane przez cierpi¹cych. Specyfi-
ki zio³owe tego ostatniego wytwarza La-
boratorium Medycyny Naturalnej � Boni-
med�. By³y one nagrodzone Z³otym Me-
dalem na Miêdzynarodowych Targach Zie-
larskich w Lublinie.
A wiêc leczmy siê zio³ami z wielu

wzglêdów ale z rozwag¹
i umiarem � najlepiej po zasiêgniêciu rady lekarza, wzglêd-
nie farmaceuty, lub dyplomowanego zielarza!

                       Franciszek K. Szpok
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UWAGA REKLAMODAWCY!

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

Informujemy Szanownych Czytelników, i¿ od stycznia br Echo Jaworza dostêpne jest w wersji on-line na stronie O�rodka
Promocji Gminy Jaworze;�http://www.opgj.pl/echojaworza. oraz Urzêdu Gminy: htm://www.jaworze.pl.
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�JAK SZYBKO PRZYCHODZI ROZSTANIE�

�Jak szybko przychodzi rozstanie, choæ wcale nie cze-
ka siê na nie�, s³owa poety sta³y siê mottem przewod-
nim akademii, jaka mia³a miejsce 16.06. br. w jaworzañ-
skim gimnazjum. W tym to dniu rozpoczê³a siê uroczy-
sto�æ po¿egnania klas trzecich przez klasy m³odsze,
grono pedagogiczne i rodziców. Urz¹d gminy reprezen-
towa³a sekretarz Anna Skotnicka-Nêdzka oraz radna
naszego okrêgu pani Krystyna Szczypka (by³a dyrek-
torka Szko³y Podstawowej), za� TMJ oraz LMiRz kapi-
tan Jerzy Ryrych. Wszystkich zebranych przywita³a dy-
rektor gimnazjum Janina Holeksa, która odda³a g³os
m³odzie¿y. Klasy m³odsze przygotowa³y program zaty-
tu³owany: �Zielono nam w g³owie�, w którym pokrótce w
humorystyczny sposób przedstawi³y szkoln¹ drogê ¿y-
ciow¹ gimnazjalisty. Tekst przepleciony by³ piosenkami
w wykonaniu gimnazjalnego zespo³u wokalnego Cantus
Novi. Nastêpnie klasy drugie rozda³y upominki uczniom
klas trzecich. Potem przyszed³ czas na kolejne po¿e-
gnanie. Tym razem m³odzie¿ klas trzecich ¿egna³a szkol-
ne mury i grono pedagogiczne. W programie �Powtórka
z rozrywki, czyli z³amana szko³a� w sposób wielce sa-
tyryczny spojrzeli zarówno na siebie, jak i na ucz¹cych.
Potem za� wrêczyli nauczycielom kwiaty.
Po czê�ci rozrywkowej nast¹pi³a ta bardziej oficjalna.
G³os zabrali zaproszeni go�cie, którzy te¿ po¿egnali
trzecioklasistów. Wreszcie nadszed³ czas rozdania na-
gród ksi¹¿kowych, oraz dyplomów tym wszystkim, któ-
rzy na takowy zas³u¿yli. Uczyni³y to wychowawczynie
poszczególnych klas trzecich, panie: Iwona Kominek,
Dorota Klajmon, Renata Stojak oraz Bo¿ena Wieroñ-
ska. Z koliej Renata Stojak i Ma³gorzata Bia³as-Sta-
nis³awska wrêcza³y dyplomy za szczególne osi¹gniê-
cia sportowe. Za� pani dyrektor Janina Holeksa wrê-
cza³a listy gratulacyjne rodzicom tych uczniów, którzy
okazali siê najlepsi. Potem przy akompaniamencie po-
loneza wszyscy zgromadzeni udali siê na tradycyjn¹
lampkê szampana (oczywi�cie bezalkoholowego). Kie-
dy czê�æ oficjalna dobieg³a koñca rozpoczê³a siê dys-
koteka, na której m³odzie¿ jak i ucz¹cy doskonale siê
bawili.
W bie¿¹cym roku szkolnym 2006/2007 jaworzañskie
gimnazjum ukoñczy³o 88 uczniów. Przy czym wielu z
nich otrzyma³o �wiadectwo z czerwonym paskiem oraz

stypendium naukowe. Warto nadmieniæ, ¿e to ostatnie
przyznaje siê uczniom którzy maj¹ �redni¹ ocen 5 i po-
wy¿ej oraz wzorowe b¹d� bardzo dobre zachowanie. W
klasie III a na takie wyró¿nienia zapracowa³y: Aleksan-
dra Bañgo, Anna Baranowska, Magdalena B³aszczak
oraz Marta Miko³ajczyk, przy czym Ania Baranowska
jest tak¿e finalistk¹ wojewódzkiego konkursu przedmio-
towego z historii. W klasie III b uczennicami wyró¿nia-
j¹cymi siê s¹ Aleksandra Martynowicz oraz Sara Ciuæ-
ka. Z kolei w klasie III c osób wyró¿nionych-stypendy-
stów by³o a¿ sze�cioro: Anna Hoczek, Mateusz Knap-
czyk, Agnieszka Kukla, Edyta Pilorz, Natalia Pochwa-
³a i Dominika ¯abiñska. Warto nadmieniæ, ¿e Ania Ho-
czek wywalczy³a w tym roku na zawodach ³uczniczych
II miejsce w Pucharze Polski. W klasie III d wyró¿nio-
nych by³o piêcioro: Jakub Ficoñ, Marta P³aska, Ama-
deusz Siadul, Krzysztof Siadul i Maria Telec. Przy
czym Marta P³aska jest tak¿e finalistk¹ konkursu przed-
miotowego z biologii. Warto dodaæ, ¿e nasi tegoroczni
absolwenci mog¹ poszczyciæ siê nie tylko wiedz¹, ale i
bardzo dobrymi wynikami w sporcie. W�ród nich jest
wielu, którzy otrzymali stypendium w³a�nie za te osi¹-
gniêcia. A s¹ to: Krzysztof Cieñcia³a, Ma³gorzata Po-
p³awska, Anna Sztykiel i Magdalena Sztykiel z klasy
III a, Dorota M³oczkowska, Damian Strzelczyk i Ka-
tarzyna Dziêdziel z klasy III b, Monika Greñ, Renata
Holeksa, Ireneusz Kwa�ny, Angelika Milli i Przemy-
s³aw S³adek z klasy III c, Maria Telec, Sylwia Wali-
czek z klasy III d.
Wymieniaj¹c wyró¿nionych nie sposób nie wspomnieæ
o specjalnej nagrodzie, któr¹ otrzyma³a klasa III c. Otó¿
Rada Rodziców oraz pani dyrektor wrêczy³a wychowaw-
czyni tej klasy Renacie Stojak dyplom oraz nagrodê
pieniê¿n¹ dla uczniów, gdy¿ III c przez trzy lata budo-
wa³a pozytywny wizerunek gimnazjum anga¿uj¹c siê we
wszystkie uroczysto�ci szkolne i �rodowiskowe.
Po¿egnali�my bardzo dobre klasy, które bez w¹tpienia
s¹ najlepsz¹ promocj¹ naszej placówki. Ju¿ wstêpna
analiza wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalne-
go wskazuje na to, ¿e s¹ one bardzo, ale to bardzo za-
dowalaj¹ce.
My�lê, ¿e szko³y jakie sobie wybior¹ nasi absolwenci
spe³ni¹ ich oczekiwania. Ja w imieniu ca³ej spo³eczno-
�ci szkolnej i wszystkich ucz¹cych, serdecznie im tego
¿yczê
                                                         Barbara Sta�

Z ̄ YCIA GIMNAZJUM
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Franciszek Karol Szpok

�Kraju sosen i �wierków podniebnych,
Kraju równin, potoczków i stawów,
Nadwi�lañski Kraju mój ojczysty
 B¹d� b³ogos³awiony !�
                                                             Emilia Michalska

PIÊKNO NASZEJ OJCOWIZNY
�l¹sk Cieszyñski � do którego przynale¿y tak¿e rodzime
Jaworze - w stosunku do innych regionów Polski charaktery-
zuje siê niepowtarzaln¹ piêkno�ci¹. Zachwyca wszystkich �
i  rdzennych mieszkañców, jak i ró¿norakich przybyszów �
wspania³¹ urod¹ krajobrazow¹ i przyrodnicz¹ oraz dobrym
i pracowitym ludem. Beskidzkie grzbiety i zbocza, ³agodne
pagórki i wzniesienia, równiny ci¹gn¹ce siê a¿ po horyzont
� wszystko poprzecinane rzekami i potokami, przedzielone
szachownicami lasów i pól uprawnych�.Starodawne, o prze-
bogatej w historiê miasta, z naczelnym Cieszynem, zachwy-
caj¹ oczy zielonymi parkami i kwiecistymi skwerami oraz
widocznymi z daleka wynios³ymi i zró¿nicowanymi architek-
tonicznie wie¿ami ko�cielnymi i ratuszowymi� Z Beskidu
�l¹skiego bierze swój pocz¹tek matka rzek polskich � Wi-
s³a. I on to z pewno�ci¹ � poprzecinany licznymi szlakami
turystycznymi � stanowi najwiêksz¹ atrakcje tej Ziemi, ubo-
gacon¹ dodatkowo mo¿liwo�ci¹ odwiedzania , pobratymców
z zachodu i po³udnia � Czechów i S³owaków.
Nie mog¹ wiêc zadziwiaæ s³owa czêsto powtarzane przez
wybitnego pisarza osiad³ego w Skoczowie � Gustawa Mor-
cinka � � �l¹sk Cieszyñski zrodzony jest z u�miechu Pana
Boga�. Wszyscy tutejsi pisarze i poeci wielbili w swych utwo-
rach niesamowite piêkno tej naszej ojcowizny. Poetka ludo-
wa z Pruchnej � Emilia Michalska � w wierszu �Mój Kraj�,
zamieszczonym w tomiku �Cieszyñskie kwiaty� pisa³a wzru-
szaj¹co:
� �Gdzie gwiazdy siê wspieraj¹ na Beskidzie,
gdzie Wis³a ród wywodzi z dwojga strug,
gdzie w z³otych skrach s³oneczko polem idzie,
gdzie Olzy szum obmywa Piastów próg-
tam Ziemia ma, cieszyñski Kraj ksi¹¿êcy,
mej duszy raj� Czegó¿ mi pragn¹æ wiêcej?...�.
Natomiast mieszkaj¹ca w Warszawie s³awa literatury pol-
skiej � Maria D¹browska � wiele razy i przy ró¿nych oka-
zjach wielbi³a swe umi³owane Jaworze i jego mieszkañców,
¿e przypomnê za � Kurierem Warszawskim� z roku 1930:
� ...Do Jaworza wyje¿d¿a siê tak, jak siê wyje¿d¿a dok¹dkol-
wiek b¹d�... nastêpnie powraca siê tutaj wci¹¿ i wci¹¿,
a wreszcie chcia³oby siê czasami pozostaæ tu na zawsze...�.

Nie potrzeba ju¿ nic dodawaæ do tych s³ów mistrzyni pióra !
I dobrze siê z³o¿y³o, ¿e jej imiê nosi miejscowa Szko³a Pod-
stawowa, któr¹ zna³a i odwiedza³a, jak sobie z lat przedwo-
jennych przypominam, gdy¿ by³a osob¹ niezwykle czynn¹,
uczestnicz¹c¹ w ¿yciu spo³ecznym podb³atniañskiej wsi.
Na Ziemi Cieszyñskiej spotykamy niezwykle urozmaicon¹
i przebogat¹ florê i faunê. Ozdob¹ lasów s¹ jawory, buki,
jod³y, rzadkie cisy�, na najwy¿szych w Europie istebniañ-
skich �wierkach skoñczywszy. Ciesz¹ oczy  liczne ro�liny
chronione, ¿e wspomnê uros³¹ do rangi symbolu odznacze-
niowego � � cieszyniankê�. W zwierzostanie wystêpuj¹ jele-
nie i dziki, sarny i zaj¹ce, lisy i borsuki, rzadkie g³uszce
i cietrzewie, ba¿anty i kuropatwy, mnóstwo i rozmaito�æ ptac-
twa wodnego, z  unikalnymi czarnymi bocianami i �lepowro-
nami, o których mi wiele ciekawostek opowiada³ wieloletni
prezes Ko³a £owieckiego � �lepowron� � Adolf Pilch ze �wiê-
toszówki , ojciec jaworzañskiego le�niczego Jacka Pilcha.
Spu�cizn¹ bogatych tradycji historycznych i kulturowych tego
regionu s¹ liczne i bezcenne zabytki rozsiane na obszarze
miêdzy Olz¹ i Bia³¹, na czele z  obfituj¹cym w takowe
�sto³ecznym� Cieszynem. W ró¿notematycznych muzeach
zgromadzono ca³¹ mnogo�æ wspania³ych eksponatów, ¿e
wymieniê � Zofii Kossak  w Górkach Wielkich, Gustawa
Morcinka w Skoczowie, Jana Wa³acha i rodu Konarzewskich
w Istebnej, ku�nictwa i hutnictwa w Ustroniu, górali beskidz-
kich w Wi�le � Archiwa, zw³aszcza cieszyñskie, pe³ne s¹
wa¿kich starodruków i dokumentów historycznych, pochodz¹-
cych tak¿e z  naszego Jaworza, gdzie przed laty czynione
by³y starania, niestety bezowocne, utworzenia tak bardzo po-
trzebnej Izby Pamiêci Jaworza. Dobrze siê sta³o, ¿e te nie-
spe³nione d¹¿enia zmaterializowa³y siê chocia¿ w postaci �
skansenu dawnych narzêdzi i sprzêtów rolniczych � radnego
Zygmunta Podkówki. �ladem wielu podbeskidzkich miejsco-
wo�ci powsta³y u nas przed laty  - Regionalny Zespó³
                                                                       cd. str. 16

Zabytki skansenu H. i Z. Podkówków na tle urokliwej jaworzañskiej panoramy.
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Pie�ni i Tañca oraz Towarzystwo Mi³o�ników Jaworza � utwo-
rzonych i kierowanych przez grono ofiarnych spo³eczników.
O tych wszystkich przedsiêwziêciach i poczynaniach kultu-
ralnych, jako ¿e by³em wtedy rzecznikiem prasowym TMJ,
rozpisywa³em siê szeroko w licznych wydawnictwach regio-
nalnych i krajowych. Posiadamy równie¿ rodzimych poetów
i artystów� O jednym z nich � Krzysztofie Czadrze pisa-
³em ponownie w ubieg³omiesiêcznym � Echu Jaworza�. A nie-
¿yj¹cy gawêdziarze � Józef Kobiela, zas³u¿ony pedagog
i przewodnicz¹cy Prezydium GRN, czy te¿ Karol Jaworski
� publikowali swe ucieszne i pouczaj¹ce gwarowe utwory
w ró¿nych wydawnictwach.
O pozycji regionu i o jego wszechstronnym rozwoju decydu-
j¹ ludzie � ofiarni i pracowici, przedsiêbiorczy i mi³uj¹cy sw¹
�l¹sko � cieszyñsk¹ ojcowiznê. Zatrudnieni w przemy�le
i rzemio�le, rolnictwie i le�nictwie, o�wiacie i kulturze, s³u¿-
bie zdrowia i handlu � A suma ich wysi³ków i osi¹gniêæ umy-
s³owych i fizycznych stanowi o dobrobycie i perspektywach
ca³ej naszej podbeskidzkiej spo³eczno�ci, w tym równie¿ ja-
worzañskiej.
A ostatecznie zakoñczê ten tekst jak¿e na czasie dawnym
wezwaniem Papie¿a - Polaka Jana Paw³a II, znaj¹cego nasz
beskidzki region:
�Proszê Was: pozostañcie wierni temu dziedzictwu! Uczyñ-
cie je podstaw¹ swojego wychowania! Uczyñcie je przed-

Niech cieszyñska gwara nigdy nie zaginie
Mieczys³awa Peterka �Spóminki z downych ro-
ków�

DO WISE£ NA SKIJE

By³o to poreno�cie roków po drugij woj-
nie. Robota by³a, to i pinióndz by³. M³o-
dzi, co mieli radzi zimowe szporty, po-
dorabiali sie skijów, bótów do nich a ³od-
powiydnigo ³odziynio, jako: galaty, sweter i  drelichowy
skafander. W niedziele sz³o sie  ³od rana na ty skije
w gory. Na wyrch sie ty skije smyczy³o na plecach ze
dwie godziny. Herbate sie kupi³o za pore groszy w schró-
nisku, chlyb z czymsikej sie zjad³o z brotsaka. Jak by³a
piykno pogoda, s³oñce, nó to sie wylygiwa³o na ustawio-
nych skijach i spoczywa³o. Jak s³oñca nie by³o, to sie
skije przipina³o i sz³o na nich dali, coby potym nartostra-
dóm sjechaæ przez las do spodku i wróciæ do cha³py. Jak
je�dzi³a sztrasynbanka abo autobus, a by³o pore grajca-
rów w kapsie, nó to sie nimi je�dzi³o za miasto czy spad-
ki do miasta.
Jednego roku by³a fest zima, dzier¿a³a d³ógo. �niega na-
wali³o moc. W gróniach by³o go aji jedyn a pó³ metra,
w kwietniu jeszcze polany by³y szykownie zasute. Wy-
brali my sie do Wise³ na Sto¿ek. £o szóstej z rana wyje

miotem powszechnej
dumy! Przechowajcie
to dziedzictwo! Prze-
ka¿cie to nastêpnym
pokoleniom!� I  niech
to dziedzictwo nasze-
go regionu leciwi ja-
worzanie i na³ê¿owia-
nie przekazuj¹ m³ode-
mu pokoleniu, tak jak
to czynili wszyscy
przodkowie.
                                            *  *  *  *  *
Przy powy¿szej okazji pragnê Szanownych Czytelników
i Sympatyków � Echa Jaworza� powiadomiæ, ¿e mój czas
s³u¿by dla Jaworza i jego mieszkañców, zw³aszcza za po-
�rednictwem naszego gminnego miesiêcznika, powoli dobie-
ga koñca � wedle wszelakich znaków na niebie i ziemi,
a zw³aszcza na tym ³ez padole. Zaczynam powolne po¿e-
gnania, a zakoñczê je w grudniu, je¿eli Niebiosa pozwol¹,
specjalnym regionalnym �wi¹tecznym �winszowaniem�, pra-
gn¹c upodobniæ choæ odrobinkê nasze� Echo Jaworza� do
dawnej s³awetnej �Gwiazdki Cieszyñskiej�, w której tre�ciach
ka¿dy móg³ znale�æ dla siebie co� ciekawego, wa¿nego
i po¿ytecznego.                  Franciszek K. Szpok

chali my z miasta cugym, coby z tych Wise³ wyszkrobaæ
sie na wyrch na tyn Sto¿ek. Dobrze sie nam jecha³o we
wagónie. By³o wiesio³o, nó bo te¿ piyknie �wieci³o s³oñce.
W Grojcu, jak cug stany³ na sztacyjónie, wlaz³o do na-
szego przedzia³u stad³o starzików. £ón- ch³op s³ószny,
szykowny, ³óna- baba fest. Jak cug ruszy³ ku Skoczowu,
a baba uwidzia³a na pó³kach ty nasze skije, to zaczy³a
pomstowaæ rozewrzitom gymbóm, a dudraæ:
 - Maryja kany! Jak d³ógo jeszcze bydziecie w tóm wio-
sne, wy ³oszkliwcy , fórt z tymi skijami rajzowaæ? A tóm
zime chwoliæ? A sie nióm cieszyæ?
Ch³op ji prawi³:
- A dyæ dej pokój! Nie twojo sprawa!
 A baba:
 - Hale co! Có¿ my�lisz, ¿e Pónbóczek bydzie b³ogos³awi³
³obili i resz, jak tak fórt bydzie musio³ sie na to dziwaæ?
Nas puczy³o ze �miychu, ale nie dali my nic po sobie
poznaæ ani sie nie ³odezwali, bo by jeszcze siê móg³a
zrobiæ wiynkszo chryja. Baba z ch³opym wysiedli na szta-
cyjónie w Pogórzu, a my mieli ju¿ spokój do samych Wi-
se³. Tela jyny, ¿e �miychu by³o z tego zdarzynio jeszcze
d³ógo. Po tydniu sie �niyg jakosi w gróniach potraci³
i nasta³a prowdziwo wiosna.
                              Do druku przygotowa³ � F.K. Szpok

Zabytkowa ulica G³êboka w Cieszynie
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�ACH CO TO BY£ ZA RAJD� cd.
W poprzednim wydaniu Echa Jaworza relacja z przygoto-
wañ do 1. Samochodowego Rajdu i Festynu �Na powitanie
wakacji� powsta³a pod wp³ywem wielkich emocji, jakie te
imprezy wywo³a³y u mnie i kolegów z OPGJ. Po 3 tygodniach,
kiedy pisa³em zapowiedziany dalszy ci¹g wspomnieñ nadal
odczuwa³em podniesiony poziom adrenaliny i podniecenie
na sam¹ my�l o tym, ¿e nastêpny rajd i festyn musz¹ byæ o
wiele fajniejsze od tego-
rocznych.
Przygotowuj¹c 1. Samo-
chodowy Rajd Jaworza
bardzo starali�my siê wy-
re¿yserowaæ atrakcyjn¹
rozrywkê i wszystko prze-
widzieæ. Nie wszystko jed-
nak siê uda³o. Za³o¿yli�my,
¿e uzyskamy zg³oszenia
chêtnych do uczestnicze-
nia w rajdzie wcze�niej ni¿
w dniu startu. Nie wysz³o,
do koñca nie wiedzieli�my
ile za³óg wystartuje. Bali�my siê, ¿e bêdzie klapa. Okaza³o
siê, ¿e Echo Jaworza ma zasiêg du¿o dalszy ni¿ lokalny, a
informacja o rajdzie, zamieszczona na stronach interneto-
wych Urzêdu Gminy, OPGJ, Villi Barbara i Kroniki Beskidz-
kiej zainteresowa³a wielu ludzi spoza Jaworza. Sporo osób
telefonowa³o i wypytywa³o o szczegó³y. Za³o¿yli�my, ¿e na
pierwszy raz ilo�æ za³óg nie mo¿e przekroczyæ 20 - 25. Osta-
tecznie zg³osi³o siê 14 za³óg, w sumie 36 osób. Je�liby�my
w przysz³ym roku zrobili rajd otwarty dla chêtnych z ca³ej
Polski to jestem przekonany, ¿e listê zg³oszeñ trzeba by
zamkn¹æ po jednym dniu od jej otwarcia.
23 czerwca w sobotê o godz. 13.00 s³oñce na niebie, chowa-
j¹ce siê figlarnie za przep³ywaj¹cymi chmurkami dobrze wró-
¿y³o startuj¹cym. 14 samochodów, ró¿norakich marek od fla-
gowego �Chryslera� do 30 letniej Wo³gi z przekornym na masce
napisem �czerwone zag³êbie�, oznakowane numerami star-
towymi z kolorowym Jaworkiem, 4 rowery i 2 motocykle, po
odprawie gotowe by³y do startu. Za³ogi w zielonych koszul-
kach, te¿ z Jaworkiem na piersiach, w oczekiwaniu na start
robi³y zdjêcia i zapewne wszyscy my�leli có¿ to ich czeka.
Dostali wprawdzie du¿e prze�roczyste koperty z map¹ trasy
i regulaminem rajdu oraz �liczn¹ maskotkê - misia pilota na
szczê�cie, ale przecie¿ by³ to pierwszy rajd Jaworza, a dla
wielu pierwszy w ¿yciu. Pomimo, ¿e zapowiedziano bardziej

zabawn¹ przygodê ni¿ sensu stricte rajd, ka¿dy z nas, kiedy
stan¹³ na starcie i czeka³ na znak chor¹gwi¹, czu³ mrowienie
w stopach i nieskromn¹ dumê patrz¹c na tych, którzy nie mie-
li do�æ wyobra�ni czy ochoty, ¿eby wystartowaæ. Andrzej Su-
pron zrobi³ ze startu niez³y kabaret, a chor¹giew w pomarañ-
czowo - ¿ó³t¹ kratê, atrybut starterów nawet Formu³y 1, znako-
micie mu w tym pomaga³a. Z Jaworza do Górek Wielkich,
gdzie nad Breniank¹ by³a meta I etapu ruszali�my w odstê-

pach jedno-minutowych.
Ruszali�my jednak bez
stresu, nie czuj¹c na ple-
cach oddechu kierowcy ja-
d¹cego za nami. Ma³o, czu-
li�my przyjemn¹ ulgê, kie-
dy widzieli�my tego przed
nami i tego za nami. Tak
siê wydawa³o jakby to je-
chali starzy przyjaciele,
którzy na wszelki wypadek
chc¹ byæ blisko siebie.
W Górkach Wielkich ocze-
kiwa³a na za³ogi ekipa sê-

dziów i bramkarzy z KS �Czarni Jaworze�. Prezes Klubu
Roman Kruczek, widoczny z daleka w pomarañczowej ko-
szulce z Jaworkiem, kierowa³ nadje¿d¿aj¹ce za³ogi na par-
king przy boisku sportowym. Czekaj¹c na przyjazd rowerzy-
stów, rozegrali�my konkurs strzelania rzutów karnych. Ka¿-
da za³oga wykonywa³a piêæ strza³ów. Chcia³oby siê powie-
dzieæ szkoda, ¿e pañstwo tego nie widzieli. Po�wiêcenie
bramkarzy, Sebastiana Byloka, Mateusza Janasa i Danie-
la Paszka, którzy na szczê�cie miêkko l¹dowali, gdy¿ noc-
ny deszcz nieco rozmiêkczy³ boisko, by³o godne podziwu.
Ale to, czego dokonywali kopi¹cy, czasami pierwszy raz w
¿yciu lub po przerwie nieraz znacznie d³u¿szej ni¿ wiek bram-
karza, warte by³o nawet relacji telewizyjnej. Piêkne gole strze-
lali zawodnicy jakby w poczuciu odpowiedzialno�ci, co naj-
mniej za wynik meczu Polska � Rosja /choæ to tylko Wo³ga
sta³a nieopodal/. Strzelali�my prawdziw¹ futbolówk¹, która
zreszt¹ te¿ grzêz³a w b³otku. W miêdzyczasie przyjechali
razem rowerzy�ci. Po zakoñczeniu konkurencji strzelania
karnych sêdziowie, Roman Kruczek i Tomasz Gwó�d�, pod-
liczali punkty i wpisywali je do ksi¹¿ek startowych. O ¿ad-
nych �przekrêtach� nie by³o mowy, bo wpisany wynik sêdzia
g³ówny podbija³ stemplem zawodów, oczywi�cie te¿ z Ja-
workiem.
Nakrêceni emocjami z boiska pi³karskiego, po krótkiej
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odprawie na znak dany, oczywi�cie te¿ chor¹gwi¹, przez Ro-
mana Kruczka, wyruszyli�my na trasê II etapu przez Lipo-
wiec na Równicê.
Prowadz¹cy rajd na odprawie zwraca³ uwagê, ¿eby nie prze-
oczyæ drogowskazu na Lipowiec, gdy¿ wtedy zamiast do
Ustronia dojedziemy do Brennej. Co to dla nas górali. Oko³o
15.30 dojechali�my na Równicê. Pogoda super, masa tury-
stów i my jeden za drugim nadje¿d¿aj¹cy z kapitalnie koloro-
wymi numerami startowymi na autach. Do tego dwaj moto-
cykli�ci - Jerzy Ryrych na �Yamaha - Virago�, a Piotr Ga-
bry� na �Suzuki V 800�.
Dolny parking na Równicy
stanowi³ �wietn¹ scenê dla
ogl¹daj¹cych nas ze skar-
py. A by³o na co patrzeæ.
Kolejno nadje¿d¿aj¹ce na
metê �zielone� za³ogi usta-
wiane by³y w szeregu
przez �pomarañczow¹� eki-
pê Klubu £uczniczego
�X � Dzieisêæ� z Lucja-
nem Soch¹ w roli g³ównej.
Wcze�niej przygotowali
trzy stanowiska do konkur-
su strzelania z ³uku. Znakomita wiêkszo�æ uczestników rajdu
o ³ucznictwie wiedzia³a, co najwy¿ej tyle, co z bajki o Wilhel-
mie Tellu. Konieczne by³y wiêc rady i instrukcje, których udzie-
lali nasi jaworzañscy mistrzowie Lucjan Socha, Mateusz Szy-
manek, Piotr Podsiad³o i go�cinnie Adam Klinger. Po in-
strukta¿u i treningu, za³ogi wywo³ywano kolejno do oddania 6
strza³ów z ³uku do tarcz z odleg³o�ci 10 metrów. Zamêt po-
wsta³, kiedy zorientowali�my siê, ¿e nie ma �Warszawki� czyli
za³ogi z numerem 016, notabene moich przyjació³ Marty, Pio-
tra i ma³ego Maksia z Warszawy. Okaza³o siê, ¿e oni bez-
skutecznie szukali drogowskazu na Lipowiec. My swojaki je-
chali�my na pamiêæ i nawet nie zauwa¿yli�my, ¿e drogowskaz
�wyparowa³�. Dojechali, ale prowadz¹cemu rajd nawrzucali ile
siê da³o, ku uciesze reszty za³óg.
Wa¿ne, ¿e bakcylem ³ucznictwa zaszczepi³o siê ca³kiem
sporo osób.
Start do III etapu odbywa³ siê sprawnie i zabawnie, bo Lu-
cjan Socha, wypuszczaj¹cy za³ogi, z natury, a nawet wy-
gl¹du bardzo podobny jest do Andrzeja Suprona. Obaj try-
skaj¹ zdrowiem i dowcipem.
Na piêknej trasie przez Wis³ê, Kubalonkê i Istebn¹ byli�my
atrakcj¹ dla mijanych ludzi, a nawet stado baranów jakby
zaskoczone mnogo�ci¹ migaj¹cych im Jaworków zabecza-
³o z wra¿enia.
Granicê w Jasnowicach kolumna przejecha³a o godz. 1700.
Ju¿ po stronie czeskiej zatrzymali�my siê na parkingu, by

na wszelki wypadek stwierdziæ, czy kogo� nie zatrzymano.
Podejrzanych nie by³o i mogli�my w komplecie jechaæ dalej.
Jednak¿e przy parkingu u podnó¿a lasu sta³ sobie baraczek
handlowy, trochê przypominaj¹cy minione czasy. Najpierw
pojedyncze osoby, pó�niej ju¿ gremialnie poszaleli�my w nim,
zreszt¹ za z³otówki. Nic na handel, wszystko do konsumpcji,
g³ównie w opakowaniach szklanych. A priori przekazujê, ¿e nic
siê nie zmarnowa³o.
W poczuciu dobrze wykorzystanej okazji, ruszyli�my dalej.
Przez Jablunkov, Nebory i Hnojnik. O god¿ 18,30 dojechali-

�my na metê w Komorni
Lhotka. Po zaparkowaniu,
na ogrodzonym terenie urzê-
du gminy, wicestarosta Petr
Santarius /starosta St.
Èmiel przebywa³ na urlopie/
przywita³ nas dobrym s³o-
wem i kieliszkiem wspania-
³ej �liwowicy, a zapachy z
grilla pobudza³y nie tylko
apetyt, ale i sprzyja³y rado-
snemu nastrojowi i dosko-
na³emu samopoczuciu.
Zakwaterowanie w dwóch

hotelach sz³o wiêc ca³kiem g³adko, choæ do wyboru by³y albo
pokoje 2 lub 3 osobowe bez ³azienek albo wieloosobowe z ³a-
zienkami. Pó�n¹ noc¹ lub wczesnym rankiem kiedy szli�my
spaæ nie mia³o to ju¿ ¿adnego znaczenia.
Nie trudno to zrozumieæ bior¹c pod uwagê, ze wcze�niej spê-
dzili�my parê godzin w �wietle ksiê¿yca z przygrywaj¹c¹ nam
muzyk¹, która zreszt¹ im pó�niej tym wydawa³a siê bardziej
taneczn¹. Zajadali�my przy tym pyszne miêsa z grilla i za¿y-
wali, jak siê okaza³o doskona³e dla ¿o³¹dka i nastroju, krople na
przemian ze �liw i miodu. Zd¹¿yli�my jeszcze w tym czasie
stoczyæ niesamowite boje w krêgle, bez wzglêdu na to ile krêgli
kto widzia³. Notabene obiekt sportowy wybudowany przy urzê-
dzie za pieni¹dze pozyskane z Unii mo¿e budziæ zazdro�æ
w³adz i mieszkañców niejednego du¿ego miasta. Bez ¿adnych
ceregieli hala sportowa z zapleczem zosta³a nam w ca³o�ci
udostêpniona.
Rano niebo by³o bezchmurne. Kilka osób spotka³o siê na wcze-
snym spacerze po tej uroczej, ukwieconej  o tej porze roku,
podgórskiej niewielkiej miejscowo�ci. �niadanie przygotowano
na godzinê 900. Ranne ptaszki pierwsze odkry³y, ¿e. serwowany
jest ¿yciodajny kapu�niak i fama o nim przy�pieszy³a pobudkê
reszcie towarzystwa. Obfito�æ pozosta³ych dañ zaskoczy³a na-
wet najbardziej wymagaj¹cych. Wszyscy jednak mieli na uwa-
dze, ¿e od 1000 rozpoczynaj¹ siê konkurencje konkursowe.
Ka¿da za³oga musia³a wytypowaæ po jednym zawodniku do
ping-ponga, badmintona, rzucania lotkami do tarczy, a ca³a za
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³oga zaliczyæ pieszo wytyczon¹ trasê wokó³ Komorni Lhotki.
Mapy i oznakowanie trasy przygotowali nasi fantastyczni go-
spodarze.
Za mistrza ping �ponga, z którym wszyscy grali �robi³� Jasiu
Filipczyk z za³ogi �Lusia� z Pszczyny, nawiasem mówi¹c sole-
nizant, a �mistrzem� badmintona by³ Mariusz Kwiecieñ z za³o-
gi �Zuzelka� z Gliwic, w której jego pó³roczna córcia � pilot za³o-
gi, figurowa³ jedynie na zdjêciu wydrukowanym na koszulce za-
miast Jaworka.
Nikt nawet nie przypuszcza³, ¿e bêdzie tyle emocji, walki i sa-
tysfakcji. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jeste�my walecznym narodem,
ambitnym i z du¿ym poczuciem humoru. Zbyt rzadko mamy
tylko okazje, aby siê o tym przekonaæ.
Po zaliczeniu halowych konkurencji za³ogi wykonywa³y obo-
wi¹zkowo, ale bez oporów, rundê wokó³ Komorni Lhotki. Wrócili
na czas, bardzo strudzeni, lecz w doskona³ych nastrojach. Na-
grod¹ dla wszystkich by³a repeta kapu�niaku. O godzinie 1400

rozpoczê³a siê odprawa za³óg. Najpierw omówiono trasê po-
wrotn¹, która przebiega³a przez Hnojnik, Tranovice, Terlicko,
Cieszyn, do Górek Wielkich. St¹d  rowerzy�ci musieli wystar-
towaæ do ostatniego etapu na rowerach. Po omówieniu szcze-
gó³ów dotycz¹cych trasy, podliczyli�my zdobyte punkty w kon-
kursach na Za³ogê Roku 2007. By³o nam razem tak dobrze, ¿e
jednog³o�nie zgodzono siê na tak¹ interpretacjê regulaminu,
wed³ug której nie by³o przegranych, tylko sami wygrani. Wygra-
ni ze stereotypami, z izolowaniem siê, z obawami czy i jak to
siê uda i z pow¹tpiewaniem, czy taki rajd mo¿e byæ satysfak-
cjonuj¹cy? Niewa¿ne nawet by³o, ¿e walczono o ca³kiem zreszt¹
fajne nagrody. Zdobywcy najwiêkszej ilo�ci punktów otrzymali
komplet opon /ufundowany przez Piotra Suchego/, baga¿nik
na rowery, zestaw sygnalizacji cofania, lampy samochodowe
/ufundowane przez Kingê i Czes³awa Sosulskich/, turystycz-
na torba � szafa i skórzana galanteria /od Andrzeja Lorensa/.
Tytu³ Za³ogi Roku 2007 zdoby³y �PNIOKI� � Za³oga wystawiona
przez TMJ, drug¹ by³a Za³oga �ZUZELKA� � Mariusza Kwiet-
nia, a trzeci¹ Za³oga �Wilusie� -  Moniki i Piotra Pier�ciec-
kich. Wrêczanie nagród odby³o siê po przybyciu na metê, na
boisku w Vilii Barbara.
Widzowie, uczestnicy festynu i konkursów o tytu³ Dru¿yny Roku
2007, zgotowali owacyjne przyjêcie za³ogom powracaj¹cym
z rajdu. Najpierw metê przejechali rowerzy�ci Andrzej Greñ,
Wojciech Sobkowicz i Ryszard Stekla, za nimi motocykli�ci
Jerzy Ryrych i Piotr Gabry�, a potem w kolejno�ci numerów
startowych samochody.
Na parkingu by³o zielono /od koszulek/, rado�nie, gwarno i bar-
dzo serdecznie. W przysz³ym roku te¿ pojedziemy, ale wa¿ne
¿eby nawi¹zane znajomo�ci kontynuowaæ i, jakby na przekór
malkontentom, wspólnie planowaæ i wymy�laæ co zrobiæ ku ucie-
sze swojej i innych.
                                                                 Wojciech Bertisch

POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE I
PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA W JAWO-
RZU PRZY WSPÓ£UDZIALE EWANGELICKIEGO IN-
STYTUTU DIECEZJALNEGO W BIELSKU BIA£EJ
ORGANIZUJ¥ MIÊDZYNARODOW¥ SESJÊ POPU-
LARNO �NAUKOW¥ NA TEMAT
�225 LAT TOLERANCJI�.
W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w tym roku 225 rocznic¹ powsta-
nia zborów ewangelickich na �l¹sku Cieszyñskim po wyda-
niu patentu tolerancyjnego przez cesarza Austro-Wêgier Jó-
zefa II, sesja ma przypomnieæ znaczenie tego patentu i hi-
storiê powstania zborów na tym terenie.
W programie przewidziano wyk³ady:
znaczenie ustaw �józefiñskich� � dr Daniel Spratek
znaczenie patentu tolerancyjnego � ks. radca Ryszard Janik
znaczenie patentu tolerancyjnego dla S³owacji � Daniela Fia-
canova
powstanie zborów tolerancyjnych:
w Jaworzu � ks. radca Ryszard Janik
w Bielsku i Starym Bielsku � mgr Andrzej Kowalczyk
w Wi�le � mgr Henryk Pod¿orski
w Bystrzycy, B³êdowicach, Ligotce Kameralnej i Nawisu �
prof. J. Szymeczek
w Ustroniu i Goleszowie � ks. Jan Sztwiertnia
w Drogomy�lu � Józef Król
powstanie zborów tolerancyjnych na Orawie � ks. Rastislav
Stancek
Sesja odbêdzie siê w dniach 25 i 26 sierpnia 2007 roku w
Villi �Barbara� w Jaworzu.                                          K.L.

WYSTAWA REGIONALNA DROBNEGO IN-
WENTARZA  EUROREGIONU �L¥SK CIE-
SZYÑSKI- TÌ�ÍNSKÉ SLEZSKO

Jaworzañski Wrzesieñ trud-
no dzi� sobie wyobraziæ bez
wystawy drobnego inwenta-
rza ptactwa domowego
i zwierz¹t futerkowych.
W tym roku ju¿ po raz ósmy
zostanie zorganizowana Wy-

stawa Regionalna Drobnego Inwentarza Euroregionu �l¹sk
Cieszyñski-Tì�ínské Slezsko. Organizatorem wystawy jest
Regionalny Zwi¹zek  Hodowców Drobnego Inwentarza w Cze-
chowicach � Dziedzicach. Nad organizacj¹ wystawy pod-
czas naszych do¿ynek w Jaworzu bêdzie czuwa³ Radny
a zarazem cz³onek Zwi¹zku Hodowców � Rudolf Galocz.
W tym roku wystawa odbêdzie siê  drugiego dnia do¿ynek
tj w niedzielê 2 wrze�nia, a otwarcie wystawy  nast¹pi
o godzinie 1000.
Jak zapowiada Rudolf Galocz na wystawie bêdzie mo¿na

cd. str. 20
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ZAKOCHANY W TRAKTORACH
Od wielu lat nasze gminne do¿ynki czyli Jaworzañski Wrze-
sieñ trudno sobie wyobraziæ bez kolorowego i pe³nego roz-
maitych scenek rodzajowych korowodu do¿ynkowego. Sta-
³ym elementem tego¿ korowodu jest przejazd ulicami Jawo-
rza zabytkowych traktorów. Ka¿dy uczestnik korowodu pre-
zentuje co� wyj¹tkowego i niepowtarzalnego. Tak jest

 i w przypadku zabytkowych traktorów. W poprzednich la-
tach, we wrze�niowych numerach Echa Jaworza starali�my
siê pokazaæ  przynajmniej  jeden z takich zabytkowych trak-
torów. W tym roku postanowili�my  udaæ siê z wizyt¹ do
Jacka  Hornika w Bielsku-Bia³ej Wapienicy � gdzie prak-
tycznie na granicy z Jaworzem mie�ci siê jego dom i warsz-
tat, w którym  �przywraca do ¿ycia� stare zapomniane trak-
tory. To co zastali�my na miejscu przesz³o nasze wyobra¿e-
nia. Z jednej strony - co� co z pozoru dla laika jest tylko
zwyk³ym ¿eliwnym z³omem, a dla Jacka Hornika to czê�æ
pojazdu, o którym potrafi opowiadaæ z pasj¹ i  detalami.
Mówi¹c dok³adnie czê�ci � fragmenty traktorów, z których
dopiero powstanie odrestaurowany traktor. Po drugiej stronie
placu, jest hangar. To co ukazuje siê oczom po jego otwar-
ciu po prostu zapiera dech. Piêkne odrestaurowane traktory,
l�ni¹ce niczym wspó³czesne najdro¿sze limuzyny, �dopiesz-
czone� w ka¿dym calu. Zreszt¹ rozmawiaj¹c z Jackiem Hor-
nikiem o niektórych z tych traktorów mo¿na mieæ w¹tpliwo�æ,

ECHA DZIA£ALNO�CI GOSPODARCZEJ W JAWORZU
czy mówimy o traktorze czy spogl¹daj¹c na jego wykoñcze-
nie mówimy o samochodzie.
Wracaj¹c do  Jacka Hornika - mi³o�nika  starych zabytko-
wych traktorów - trzeba powiedzieæ, ¿e zajmuje siê nimi od
15 lat, kolekcjonuje je, skupuje ca³e zabytkowe pojazdy
do remontu lub kupuje np. ze skupu z³omu to co dla kogo�
by³o tylko �kup¹ starego pordzewia³ego ¿elastwa� i rze-
czywi�cie nie zawsze nawet przypomina fragment trakto-
ra. W chwili obecnej Jacek Hornik prowadzi swój warsztat
wraz z synem Kamilem, który równie¿ odziedziczy³ po ojcu
zami³owanie do zabytkowych traktorów. Aktualnie ma³e nie-
formalne muzeum Pana Jacka  posiada 10 egzemplarzy
zabytkowych traktorów  w pe³ni sprawnych i gotowych do
wyruszenia w drogê. S¹ to g³ównie traktory Ursus C45 oraz
oryginalne przedwojenne Lanz Bulldogi. Z kolei 15 innych
ci¹gników czeka w kolejce na swoj¹ renowacjê, w tym
miêdzy innymi dwa zabytkowe traktory z Rumunii i Hano-
mag na g¹sienicach z lat 30 -tych XX wieku, a tak¿e kilka
innych  detali, z których dopiero zostanie odbudowany
traktor. Wiêkszo�æ traktorów  pochodzi z lat  30-tych XX
wieku. Ale Pan Jacek posiada tak¿e swoist¹ �per³ê me-
chaniczn¹�, któr¹ jest najstarszy dzia³aj¹cy nadal polski
silnik Perkun z 1918 roku.  Firma Perkun dzia³a³a w War-
szawie przed I wojn¹ �wiatow¹, a silnik ten uzyskiwa³ wiele
pozytywnych referencji  m.in. od carskich  urzêdników.
Silnik Perkun w owych czasach by³ przewo¿ony za pomo-
c¹ zaprzêgu konnego i pod³¹czany do maszyn  rolniczych
np. w m³ynach, m³ocarniach .
Odrestaurowane ci¹gniki Pana Jacka mo¿emy spotkaæ nie
tylko podczas naszych jaworzañskich do¿ynek, czy in-
nych tego typu imprez w powiecie. Pan Jacek ze swoimi
traktorami je�dzi na ogólnopolskie zloty mi³o�ników za-
bytkowych traktorów m.in. do Poznania, Leszna, Dar³owa.
Jak sam mówi � to wielka satysfakcja  móc pokazaæ swój
w pe³ni sprawny zabytkowy traktor, ale nie tylko pokazaæ
statycznie �  ale  co wa¿niejsze móc pokazaæ go podczas
jazdy, czy nawet umo¿liwiæ  widzom przejazd takim trak-
torem. Dla Jacka Hornika wa¿ne jest tak¿e to, ¿e Jego
hobby.                                                        cd. na str. 21

 podziwiaæ ró¿ne rasy i gatunki; go³êbi, ptactwa domowe-
go, ptactwa ozdobnego, królików i innych zwierz¹t futerko-
wych. W wystawie bêdê uczestniczyli hodowcy  m.in.
z Czechowic-Dziedzic, Ligoty, Zabrzega, Jasienicy i Jawo-
rza. Ka¿dy z uczestników wystawy otrzyma z r¹k Wójta
Zdzis³awa Byloka okoliczno�ciowy dyplom. W czasie wy-
stawy bêdzie tak¿e mo¿na nabywaæ losy, z których �co drugi�

bêdzie losem szczê�liwym, a do wygrania bêd¹ m.in. go³ê-
bie, kury ozdobne i ba¿anty. Dochód ze sprzeda¿y losów
i biletów wstêpu bêdzie przeznaczony na statutow¹ dzia³al-
no�æ Ko³a Hodowców. Wystawa jest organizowana ze �rod-
ków w³asnych Zwi¹zku Hodowców, przy wsparciu Urzêdu
Gminy Jaworze.
W imieniu wystawców i organizatorów zapraszamy do od-
wiedzenia wystawy w dniu 2 wrze�nia w godzinach od 10.00
do 1800.                           pf

cd.  �WYSTAWY...� ze str. 19
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zyska³o uznanie w kraju i zagranic¹. W kraju oprócz udzia³u
w zlotach i pokazach, Pan Jacek przeprowadza remonty
zabytkowych traktorów dla Narodowego Muzeum Rolnic-
twa w Szreniawie  (woj. Wielkopolskie). Jego dok³adno�æ
i precyzja, z jak¹ odbudowuje stare traktory s¹ znane tak-
¿e poza granicami kraju. Osobi�cie zamówi³ i odebra³
u niego traktor sam Prezes Koncernu Volkswagen z Nie-
miec. Na pytanie ile czasu trzeba po�wiêciæ na odbudowê
traktora, Jacek Hornik odpowiada, ¿e miesi¹c. Ale jak wspo-
mina by³a raz sytuacja gdy na pilne zamówienie klienta,
zdo³ali to zrobiæ , wraz z synem Kamilem i pracownikami
warsztatu, w ci¹gu 7 dni. Tyle, ¿e sami pracowali po 13
godzin na dobê.
Jak widaæ na zdjêciu obok -  z takiego �czego�� w ci¹gu
miesi¹ca mo¿e powstaæ traktor. Wymaga to szukania bra-
kuj¹cych starych czê�ci, czy nawet zlecania np. w odlew-
niach ¿eliwa dorobienia na zamówienie brakuj¹cego deta-
lu. Marzeniem Pana Jacka jest utworzenie muzeum trak-
torów - przynajmniej tych z w³asnej kolekcji. Ale jak mówi
- nie chodzi o to, aby traktory by³y eksponatami, lecz aby

�¿y³y�. Chodzi wiêc o to, aby w pobli¿u muzeum móg³ byæ
plac, po którym zwiedzaj¹cy, pod kierunkiem Pana Jacka
mogliby osobi�cie spróbowaæ jak prowadzi siê taki trak-
tor.  Wiele z nich posiada wygodne dwuosobowe kanapy
wzorowane na dawnych powozach, do tego zasuwany dach
niczym w doro¿kach. Zreszt¹, jak mówi Pan Jacek,  kie-
dy� jedna z firm dla swoich pracowników zorganizowa³a
w³a�nie  �jazdy testowe� jego traktorami, i jak wspomina,
cieszy³y siê one du¿ym zainteresowaniem.   Przeja¿d¿ka
takim traktorem dostarcza wielu niezapomnianych wra-
¿eñ i jest zapewne ciekaw¹ lekcj¹ historii. S³uchaj¹c opo-
wie�ci Jacka Hornika, widaæ, ¿e jego hobby � to jego ¿y-
cie, lubi to co robi i wspólnie ze �swoj¹ za³og¹ �wk³ada
serce� w to  co robi. Dziêki jego zapa³owi, to co jeszcze
miesi¹c temu mog³o byæ zwyk³ym z³omem, dzi� l�ni i jest
prawdziwym cackiem zachwycaj¹cym oczy. Wypada tyl-
ko ¿yczyæ Panu Jackowi i synowi Kamilowi dalszej deter-
minacji w restauracji starych zabytkowych maszyn i trak-
torów.  My bêdziemy mogli podziwiaæ przejazd kilku trak-
torów z kolekcji Jacka Hornika podczas korowodu do¿yn-
kowego w niedzielê 2 wrze�nia br. W imieniu organizato-
rów zapraszamy, bo naprawdê warto!      pf

Agencja Us³ug Jêzykowych
Polok Krzysztof

43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698.
tel. (0-33) 817-25-68   e-mail: sworntran@interia.pl

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

poleca us³ugi w zakresie:
· t³umaczeñ przysiêg³ych (j. angielski) tekstów ogólnych
i specjalistycznych (w tym t³umaczeñ wszelkich doku-
mentów przed wyjazdem zarobkowym do Irlandii i Wlk.
Brytanii);
· indywidualnych lekcji jêzykowych;
· konsultacji metodyczno-jêzykowych;
· doradztwa merytorycznego podczas pisania prac na-
ukowych (licencjat, praca magisterska);
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KOMENDANT POLICJI RADZI

DRODZY RODZICE !
Rozpoczynaj¹cy siê rok szkolny jest okresem, w którym za-
równo dzieci z miasta, jak i terenów wiejskich, uczêszczaj¹ce do
szko³y stanowi¹ grupê nara¿on¹ na ró¿nego rodzaju niebezpieczeñ-
stwa. Wzorem lat ubieg³ych Policja podejmuje w tym okresie wzmo-
¿one dzia³ania profilaktyczne pod nazw¹ "BEZPIECZNA DROGA
DO SZKO£Y". Dziecko id¹c do szko³y, wracaj¹c ze szko³y do domu,
bawi¹c siê na podwórku, przebywaj¹c samo w domu mo¿e staæ siê
ofiar¹ przestêpstwa lub nieszczê�liwego wypadku. Zagro¿enia ze
strony kieruj¹cych pojazdami, kontakt z osob¹ obc¹, dealerem nar-
kotyków, rozboje, pobicia, wymuszenia pieniêdzy (zastraszanie, gro-
¿enie pobiciem), a tak¿e powszechna obecno�æ bezpañskich psów
na naszych ulicach - to kilka, z wielu niebezpieczeñstw, na które
nara¿one s¹ dzieci, pozostaj¹ce bez opieki rodziców. Brawura, lek-
komy�lno�æ, brak do�wiadczenia, a tak¿e nie�wiadomo�æ istniej¹-
cych niebezpieczeñstw - skutkuje niejednokrotnie tragicznymi wy-
darzeniami. Zapewnienie bezpieczeñstwa dzieciom i m³odzie¿y jest
jednym z priorytetowych zadañ, przed którym staje nie tylko Poli-
cja, ale równie¿ inne instytucje, którym dobro m³odego pokolenia nie
jest obojêtne. Dbanie o bezpieczeñstwo dziecka to równie¿ zadanie
rodziców. To My Rodzice powinni�my u�wiadomiæ sobie zagro¿e-
nia, na jakie nara¿one jest nasze dziecko. Od naszej postawy, od
tego, czy bêdziemy umieli nauczyæ je radzenia sobie w trudnych
sytuacjach, poczucia odpowiedzialno�ci za siebie, swój dom i bli-
skich zale¿eæ mo¿e bardzo wiele. To My Rodzice powinni�my prze-
strzegaæ pewnych zasad - b¹d�my dla dzieci wzorem prawid³owego
postêpowania w ka¿dej sytuacji. Pamiêtajmy, ¿e od nas dzieci przej-
muj¹ wzory zachowañ. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e jedynie dziecko �wia-
dome zagro¿eñ bêdzie unikaæ nierozs¹dnych zachowañ i skutecz-
nie chroniæ siê przed staniem siê ofiar¹ przestêpstwa. Prosimy
o zapoznanie siê z naszymi poradami, aby wspólnie podj¹æ wyprze-
dzaj¹ce dzia³ania zapobiegawcze.
BEZPIECZNA DROGA DO SZKO£Y / DOMU
Bezpieczeñstwo dziecka w drodze do szko³y/domu mo¿na zwiêk-
szyæ poprzez:� wybór najbezpieczniejszej trasy, ze zwróceniem
uwagi na natê¿enie ruchu osób i pojazdów, miejsca�szczególnie
niebezpieczne, jak przej�cia przez jezdnie, tory kolejowe, k³adki,
wykopy, o�wietlenie ulic.�Przypomnienie dziecku, ¿e nie mo¿na
zbaczaæ z wspólnie ustalonej trasy; � wpajanie odpowiedniej wie-
dzy i nawyków z zakresu ruchu drogowego. Ucz¹c przepisów ru-
chu drogowego sami musimy zgodnie z nimi postêpowaæ, � nie
dawanie dziecku do szko³y wiêkszych kwot pieniêdzy, co uchroni
go przed mo¿liwo�ci¹ stania siê ofiar¹ kradzie¿y, � nale¿y te¿ uczuliæ
dziecko, aby pamiêta³o o kradzie¿ach w szatniach.Musi wiedzieæ,
¿e nie powinno siê zostawiaæ w kieszeni kurtki pieniêdzy, kluczy
od mieszkania. O utracie kluczy dziecko powinno natychmiast
powiadomiæ rodziców (z³odziej mo¿e byæ ju¿ w drodze do Wasze-

go domu), � natychmiastowe reagowanie i zawiadomienie Policji
oraz dyrekcji szko³y, gdy dziecko zacznie byæ�prze�ladowane przez
starszych kolegów, którzy wymuszaj¹ pieni¹dze lub jakie� rzeczy
strasz¹c, gro¿¹c�pobiciem, lub w jakikolwiek inny sposób naru-
szaj¹ prawo; � zwrócenie uwagi dzieciom na zagro¿enia ze strony
obcych; � dziecko nie powinno przyjmowaæ od OBCYCH s³ody-
czy, napojów oraz prezentów; nie mo¿e mówiæ OBCYM o tym,
gdzie mieszka; pod ¿adnym pozorem nie powinno i�æ z osob¹ nie-
znajom¹ w jakiekolwiek miejsce przez ni¹ wskazane, wsiadaæ do
samochodu OBCEGO; nie powinno zatrzymywaæ siê przy osobie
OBCEJ, je�li w pobli¿u nie ma ludzi; je�li OBCY bêdzie próbowa³ je
zatrzymaæ powinno biec w kierunku, gdzie s¹ ludzie (do sklepu, na
pocztê, itp.), je�li bêdzie taka potrzeba - nie wstydziæ siê wo³aæ
o pomoc. Nie powinni�my straszyæ dziecka policjantem - w razie
zagro¿enia nie zechce prosiæ o pomoc funkcjonariusza, osoby,
której siê boi, do której nie ma zaufania. Aby unikn¹æ pogryzienia
dziecka przez bezpañskie psy nauczmy je, ¿e nie wolno dotykaæ
i g³askaæ psów bezpañskiech lub obcych bez zgody w³a�ciciela; � nie
powinno zbli¿aæ siê do suki ze szczeniêtami; przeszkadzaæ psu
w jedzeniu; nie nale¿y zabieraæ�przedmiotów pilnowanych przez psa;
� nie mo¿na dra¿niæ zwierz¹t, biæ i rzucaæ w nie kamieniami. Je�li
zauwa¿ysz obce dziecko w tarapatach, nie przechod� obojêtnie
i zainteresuj siê, spróbuj pomóc - w razie potrzeby zadzwoñ na Poli-
cjê. Mo¿esz zapobiec nieszczê�ciu.
INFORMACJA RZECZNIKA POLICJI
20 lipca bielscy policjanci obchodzili swoje �wiêto. Z tej okazji na
B³oniach odby³ siê wielki festyn rodzinny.
Podczas uroczystej akademii Komendant Miejski Policji w Bielsku-
Bia³ej m³. insp. Krzysztof Mancewicz podziêkowa³ bielskim poli-
cjantom za sumienn¹ i pe³n¹ zaanga¿owania s³u¿bê. W tak uroczy-
stym dniu ¿yczy³ wszystkim funkcjonariuszom wszelkiej pomy�l-
no�ci, bezpiecznej s³u¿by, dalszych awansów i sukcesów zawodo-
wych, poczucia satysfakcji, zadowolenia i dobrze spe³nionego obo-
wi¹zku. Pogratulowa³ awansu wyró¿nionym policjantom. Odrêbne
podziêkowania skierowa³ do obecnych na uroczysto�ci rodzin poli-
cjantów - za ich wyrozumia³o�æ, cierpliwo�æ, wsparcie i dzielenie
trudów jakie niesie ze sob¹ s³u¿ba w Policji.
Pó�niej by³a wspólna grochówka, a po niej konkurs "Dzielnicowy
Roku 2007 - na weso³o". Zwyciêzca konkursu musia³ siê zmierzyæ
z jazd¹ na rowerze po trudnym torze przeszkód, a na koniec obez-
w³adniæ "napastnika". Zwyciêzc¹ w ramach Turnieju "Dzielnicowy
Roku 2007" miasta Bielsko-Bia³a okaza³ siê st.post. Marcin Sztorc
- dzielnicowy z Komisairatu Policji II, natomiast powiatu bielskiego -
m³.asp. Adam ̄ ak - dzielnicowy z Komisariatu Policji w Jasienicy.
Zwyciêzcy otrzymali g³ówne nagrody ufundowane przez Prezyden-
ta Miasta Bielska-Bia³ej i Starostê Bielskiego. Nagrody ufundowane
zosta³y tak¿e przez Fundacjê na Rzecz Bezpieczeñstwa Ruchu
Drogowego w Bielsku-Bia³ej. 

KOMENDA POLICJI APELUJE
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WICEMISTRZYNI POLSKI !         zdjêcia str. 24
W dniach 22-24.06. w Wo³owie odby³y siê Mistrzostwa Pol-
ski w Kick-Boxingu w formule  low-kick  full-contact. W  za-
wodach wziê³o udzia³ 150 zawodników z ca³ej Polski.  W
mistrzostwach udzia³ wziê³a równie¿ reprezentacja Klubu
Beskid-Dragon w sk³adzie: Barbara �liwa oraz £ukasz Bu-
lowski.
Po dwóch dniach walk do walki fina³owej dosz³a Barbara �li-
wa i po bardzo wyrównanej walce zdoby³a srebrny medal i
tytu³ wicemistrza Polski w formule low-kick  full-contact. Jest
to ju¿ drugi medal Barbary �liwy w tym roku gdy¿ wcze�niej
zdoby³a  w formule full-contact Clasick 25 kwietnia na Mi-
strzostwach Polski w Piasecznie. Obecnie zawodnicy przy-
gotowuj¹ siê do Mistrzostw Europy w low-cick, które odbêd¹
siê w pa�dzierniku w Belgradzie.
W DNIU  09.06.2007 ODBY£Y SIÊ 10 MI-
STRZOSTWA PODBESKIDZIA W KICK-
BOXINGU.                                     zdjêcia str. 24
W  zawodach wziê³o udzia³ 86 zawodników z 5 klubów  Pol-
ski Po³udniowej. Beskid-Dragon sekcje Jaworza, Bielsko-Bia-
³a, Damis Krynica � Zdrój , Krak-Kraków, Kick-Boxer Sosno-
wiec. Turniej zosta³ rozgrywany w formule semi-contact
I light �contact.
Wyniki  poszczególnych kategori.
Dziewczêta  - 25 kg: 1-Dominika Kamiñska, 2-Kaja Stanaszek
Dziewczêta - 30 kg: 1-Marysia Szatan , 2-Julia Zemlik, 3-Paula
Rybij
Dziewczêta - 35 kg: 1-Patrycja Szerszeñ, 2-Katarzyna Ma-
larz, 3-Magda Piekarska, 3-Klaudia G³¹b
Dziewczêta  -  37 kg: 1-Sylwia Szymala, 2-Faustyna Czakon
Dziewczêta - 45 kg: 1-Natalia Turchan, 2-Anna Zeman,
3-Karolina Zasadny
Kadetki 12-13 lat - 45 kg: 1-Monika B³aszczyk, 2-Ola Ze-
man, Anna Zasadny, 3-Monika B³aszczyk
Kadetki 14 lat - 50 kg: 1-Kornelia Kieloch, 2-Renata Drozd,
3-  Paula Laszczak
Junior m³odszy dziewczêta 15 lat: 1-Dominika Oczko�,
2- Ewelina Fabisiak, 3- Agnieszka Adamus
Seniorki - 65 kg: 1- Anna Cie�licka, 2-Jessika Barañska,
Beata Krzempek
Ch³opcy - 30 kg: 1-MateuszKrzempek, 2-Kamil Stanaszek,
3-Konrad Rybij, 3-Tomasz Bia³as
Ch³opcy kat �35 kg: 1- Kamil Studencki, 2-Kamil £agowski,
3- Pawe³ Sojka
Ch³opcy - 40 kg:1- Oskar Janda, 2-Maksymilian Chlapek,
3-  Adrian Lorek
Kadeci - 35 kg: 1-Oliwer Kamiñski, 2-Dawid Skulina,
3-Juliusz Szatan

Kadet  - 50 kg: 1-Pawe³ Pó³torak, 2-Bartek Matlak,
Junior - 55 kg: 1- Antoniusz Grzebyk, 2-Jakub Rucha³a,
3- Adrian Makowski
Junior - 60 kg: 1-Micha³ Lindert, 2-Mateusz Mazurkiewicz,
3-Bartek Nycz
Junior - 65 kg: 1-MarcinCzul, 2-Pawe³ Cwiertnia, 3-Marcin
Cwiertnia
Senior 75 kg: 1-Konrad Adamaszek, 2-Mirek B¹k, 3-Marcin
Zender
W imieniu zarz¹du stowarzyszenia Beskid-Dragon sk³ada-
my serdeczne podziêkowanie Dyrektorce Gimnazjum, Na-
czelnikowi Wydzia³u Sportu w starostwie powiatu, Sekreta-
rzowi gminy Jaworze, Staro�cie Powiatu, Wójtowi Gminy Ja-
worze, sponsorom  - B. Owczarzowi za s³odycze i napoje,
Policealnej Szkole Detektywów i Pracowników Ochrony
RONIN, Stacji Kontroli Normal, Z. Matlakowi, D. Szatan oraz
naszym nie od³¹cznym cziliderkom.
Dziêki tym ludziom tego typu imprezy mog¹ byæ organizo-
wane na wysokim poziomie.
Wszystkim kibicom oraz rodzicom serdecznie dziêkujemy
i zapraszamy za rok.                       Agnieszka i Piotr.Turchan

UKS �DZIESI¥TKA � KOMES� NA MEDAL
                                                                 zdjêcia str. 24
W dniach 20-22 lipca w Ko³obrzegu odby³a siê Ogólnopolska Olim-
piada M³odzie¿y w £ucznictwie, do której zakwalifikowano 50 naj-
lepszych kadetek i kadetów. W�ród nich a¿ 26 z województwa
�l¹skiego w tym 2 kadetki z UKS "Dziesi¹tka-Komes" Jaworze tj.
Anna Hoczek i debiutantka Adrianna Stroka. Zawody rozegrano
na nowo zbudowanym obiekcie "Kotwicy" Ko³obrzeg w warunkach
doskona³ych pod wzglêdem pogody i organizacji.
W pierwszym dniu rywalizowano na dystansach d³ugich £-A 70
m i 60 m - kadeci oraz 60 m i 50 m - kadetki. W tej konkurencji do
ostatniej strza³y wa¿y³y siê losy z³otego medalu. Po dystansie 60
m prowadzi³a Anna Hoczek 626 pkt, by po dystansie 50 m zaj¹æ
ostatecznie srebrne, drugie miejsce za Joann¹ Kamiñsk¹ z "Czarnej
Strza³y" Bytom, przegrywaj¹c z³oto jednym punktem.
W drugim dniu rywalizowano na dystansach £-B 50 m i 30 m -
kadeci oraz 40 m i 30 m - kadetki. Ponownie srebro zdoby³a Anna
Hoczek (646 pkt), za� z³oto Joanna Kamiñska.
Trzecie srebro dorzucila Ania w dru¿ynie �l¹ska-I (Joanna Ka-
miñska, Anna Hoczek, Paula Wyczechowska) ulegaj¹c w finale
dru¿ynie z województwa mazowieckiego.
W klasyfikacji klubowej zwyciê¿y³ "£ucznik" ̄ ywiec - 47,33 pkt (20
reprezentantów), przed "Czarn¹ Strza³¹" Bytom - 33,33 pkt (4 repre-
zentantów). UKS "Dziesi¹tka-Komes" Jaworze zaj¹³ 11 miejsce na
32 kluby, zdobywaj¹c 14,33 pkt (2 kadetki).
W klasyfikacji województw wygra³o województwo �l¹skie - 94,99
pkt przed mazowieckim - 51,74 pkt i �wiêtokrzyskim.             Sth



2007 ROKSIERPIEÑ ECHO JAWORZA str. 24

 W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

UKS �DZIESI¥TKA-KOMES� NA MEDAL


	echo jaworza_sierpien_1
	echo jaworza_sierpien_2

