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MONITORING PROGRAMU WYBORCZEGO WÓJTA
SZANOWNI PAÑSTWO

W ostatnim czasie coraz wiêcej mówi siê o kreowaniu wizerunku

naszej gminy jako miejscowoœci nawi¹zuj¹cej do tradycji uzdro-

wiskowych, dbaj¹cej o œrodowisko naturalne oraz unikalne w na-

szym regionie warunki klimatyczne i naturalne. Coraz wiêcej lu-

dzi zwraca uwagê, ¿e gmina podejmuje wci¹¿ ma³o dzia³añ w tê

stronê. ¯e mo¿na by wiêcej. To rzeczywiœcie problem, któremu

poœwiêci³em sporo czasu i pracy w ubieg³ej kadencji, jak równie¿

nie umyka on mi z oczu i teraz. Jest wci¹¿ wiele do zrobienia, ale

nie stanie siê to za spraw¹ samych tylko dzia³añ urzêdu, gdy¿

równie wa¿ny – je¿eli nie najwa¿niejszy – jest tu aktywny udzia³

samych mieszkañców. Mo¿na bowiem snuæ plany o czystym

powietrzu, o urodzajnych glebach czy krystalicznych potokach –

jednak bez zmiany œwiadomoœci i podejœcia nas samych ju¿

zawsze bêd¹ to tylko plany i marzenia.

Pomimo bardzo ograniczonych œrodków bud¿etowych staramy

siê ca³y czas mieæ na uwadze sprawy dotycz¹ce ekologii i dba-

³oœci o otaczaj¹ce nas œrodowisko – program ograniczania ni-

skiej emisji poprzez wymianê kot³ów c.o., nowa kanalizacja, ochro-

na zieleni to tylko niektóre z dzia³añ podejmowanych w tym za-

kresie. Nie ukrywam, ¿e najwa¿niejsze z punktu widzenia stanu

aktualnego oraz potrzeb naszej miejscowoœci jest jednak w³a-

œnie kanalizacja, któr¹ staramy siê rozbudowywaæ w miarê do-

stêpnych œrodków tak w³asnych, jak i pozyskiwanych ze Ÿróde³

zewnêtrznych, przy jednoczesnych ogromnych wyrzeczeniach

w innych dziedzinach naszego ¿ycia. Bo jak¿e inaczej nazwaæ

fakt, ¿e w imiê zapewnienia nam wszystkim czystego œrodowi-

ska rezygnujemy z budowy boisk i hal sportowych, inwestycji w

edukacji i kulturze czy modernizacji dróg. Jest to bowiem nasz

priorytet, poniewa¿ zwyczajnie mamy ju¿ doœæ smrodu.
Dlatego te¿ w rejonach Jaworza, gdzie istniej¹ techniczne mo¿li-

woœci pod³¹czenia siê do istniej¹cych ju¿ kolektorów, wypowia-

damy zdecydowan¹ wojnê wszystkim tym, którzy z tego dobro-

dziejstwa cywilizacji w imiê zwyk³ego uporu albo innych niezro-

zumia³ych dla mnie wzglêdów nie chc¹ skorzystaæ. Takiemu po-

stêpowaniu nale¿y jasno powiedzieæ doœæ. Jednak same dekla-

racje walki z przejawami nieprzestrzegania ogólno przyjêtych

zasad wspó³¿ycia spo³ecznego nic nie dadz¹, je¿eli nie bêd¹

poparte odpowiednimi narzêdziami przymusu administracyjne-

go. Inaczej wci¹¿ bêdziemy borykaæ siê z s¹siadami, którzy wy-

puszczaj¹ swoje ekskrementy na nasze dzia³ki czy do potoków

p³yn¹cych wzd³u¿ naszych dzia³ek. W¹tpiê, czy znajdzie siê

ktokolwiek, komu takie sytuacje nie przeszkadzaj¹.

Szanowni Pañstwo!
W rozmowach bezpoœrednich ze mn¹ wszyscy deklaruj¹, ¿e

jedyne czego pragn¹ to czyste Jaworze, a niektórzy wrêcz ¿¹-

daj¹, by podj¹æ wszelkie dzia³ania ku temu, by przywróciæ na-

szej miejscowoœci status uzdrowiska. Niemniej jednak po po-

wrocie do domu i do swoich spraw czyny nie id¹ za s³owami –

niektórzy z nas nadal, brzydko mówi¹c, spuszczaj¹ œcieki do

ziemi, czy przydro¿nych rowów, a wiêkszoœæ z nas godzi siê

w milczeniu by robili to nasi s¹siedzi. ObudŸmy siê, bo ju¿

nied³ugo mo¿e byæ za póŸno! Oszczêdzaj¹c kilkadziesi¹t z³o-

tych na wywozie œcieków, powodujemy nieodwracalne straty

dla naszego œrodowiska naturalnego, a zachowania, które prak-

tykujemy przejm¹ ju¿ wkrótce po naszej œmierci i nasze dzie-

ci. Nie zmieniaj¹c naszego postêpowania, godzimy siê na ¿ycie

w œmierdz¹cym i brudnym œrodowisku. Czy na pewno jeste-

œmy tego œwiadomi? Odprowadzaj¹c fekalia do rowów czy te¿

u¿ytkuj¹c nieszczelne osadniki bezodp³ywowe, zatruwamy

przede wszystkim siebie i swoich s¹siadów. Czy tak trudno

zrozumieæ naszej spo³ecznoœci, w której 56% mieszkañców

wci¹¿ korzysta z w³asnych ujêæ wody pitnej, ¿e odprowadza-

j¹c œcieki do wód gruntowych w³aœciwie potem je pijemy czy

siê nimi myjemy. Taka jest prawda, szanowni pañstwo!

Œwiadomoœæ spo³eczna w zakresie postaw ekologicznych w na-

szej miejscowoœci na papierze jest mo¿e wspania³a, ale w co-

dziennym ¿yciu nie ma jej wcale. To smutne, ale jak¿e prawdzi-

we stwierdzenie. Dlatego st¹d mój apel, który w pierwszym rzê-

dzie kierujê dzisiaj do mieszkañców Jaworza Górnego w okoli-

cach ulicy Turystycznej, gdzie ogromnym wysi³kiem przy wspar-

ciu funduszy unijnych, które naprawdê trudno pozyskaæ, zdo³a-

liœmy wybudowaæ nowy kolektor kanalizacji sanitarnej. Na spo-

tkaniu z mieszkañcami w tej w³aœnie sprawie s³ysza³em w³aœci-

we same g³osy zadowolenia i pochwa³ skierowanych w stronê

urzêdu, ¿e wreszcie coœ siê ruszy³o. Wiedz¹c, jak wa¿ny jest to

dla nas wszystkich problem, zaproponowaliœmy niezwykle ko-

rzystne warunki pod³¹czenia siê do sieci, co spotka³o siê wrêcz

z entuzjastycznym przyjêciem. I co? Nic! Na czterdzieœci go-

spodarstw do sieci przy³¹czy³y siê tylko 24 rodziny, a wiêc nieco

wiêcej ni¿ po³owa zainteresowanych. W sytuacji gdy pozostali

mieszkañcy tego rejonu nie pod³¹cz¹ siê do kanalizacji nasza

gmina mo¿e ponieœæ ogromne straty, gdy¿ zagro¿ony bêdzie

projekt unijny – po raz kolejny przypominam, ¿e inwestycja w

rejonie ulicy Turystycznej w 85% sfinansowana zosta³a przez

Uniê Europejsk¹ i bud¿et pañstwa. Je¿eli bowiem nie zdo³amy z

powodzeniem zakoñczyæ tego ma³ego projektu pod ogromnym

znakiem zapytania znajdzie siê budowa kanalizacji w naszej

Gminie o wartoœci 22 milionów z³otych, gdy¿ gmina zostanie

uznana za niezdoln¹ do zapewnienia realizacji okreœlonych przez

Komisjê Europejsk¹ wskaŸników iloœci rodzin odprowadzaj¹cych

œcieki do nowej kanalizacji. Czy 20 rodzin mo¿e zdecydowaæ
o tym, ¿e w Jaworzu bêdzie dalej œmierdzieæ? Rodzi siê

równie¿ i inne pytanie – dla kogo my to w³aœciwie robimy? Po co

zakopujemy ciê¿kie miliony w ziemi? ¯eby podwy¿szyæ staty-

styki? ¯eby podnieœæ atrakcyjnoœæ inwestycyjn¹ gminy? ¯eby

pokazaæ siê jako sprawnie wykorzystuj¹cy fundusze unijne sa-

morz¹d? Jeœli tylko to ma s³u¿yæ temu, to ja nie widzê potrzeby

dalszej rozbudowy kanalizacji w naszej gminie. Bez zmiany na-

str. 2, 3
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JAWORZE EUROPIE - EUROPA
JAWORZU. TURYSTYKA 2006.
Modernizacja widowni Amfiteatru w Jaworzu.
W dniu 13 kwietnia 2007 roku podpisano z Wojewod¹ Œl¹skim

umowê o numerze IG-2004/PL-CZ/2.24/1.3/U-50/07 o dofinan-

sowanie Projektu pn. „Jaworze Europie - Europa Jaworzu. Tu-

rystyka 2006. Modernizacja widowni Amfiteatru w Jaworzu” w

ramach Programu Interreg IIIA Czechy-Polska, zak³adaj¹c¹ re-

alizacjê inwestycji o ³¹cznej wartoœci 320 181,77 z³otych, z

czego 75% (tj. 240 136,66 z³) sfinansuje Unia Europejska w

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Projektu jest aktywizacja turystyczna obszaru pogranicza

oraz jego integracja transgraniczna poprzez realizacjê pomniej-

szych celów bezpoœrednich, w szczególnoœci w zakresie wspie-

rania lokalnej przedsiêbiorczoœci w bran¿y turystycznej poprzez

zapewnienie infrastruktury o wymiarze transgranicznym. Osi¹gniê-

cie celu ogólnego bêdzie mo¿liwe poprzez realizacjê przed³o¿o-

nego Projektu, skierowanego na wzrost aktywnoœci turystycznej i

kulturalnej w gminie i na pograniczu polsko-czeskim.

Cele bezpoœrednie projektu to:

·poprawa istniej¹cej infrastruktury spo³ecznej w turystyce

dla podwy¿szenia standardów i warunków wspólnej pol-

skiej i czeskiej lokalnej kultury i wymiany turystycznej,

·wspólna polsko-czeska koordynacja projektów infrastruk-

turalnych w turystyce przez wymianê doœwiadczeñ i

wsparcie oraz wspólne "konsumowanie" efektów,

·zwiêkszenie udzia³u turystyki w gospodarce pogranicza

poprzez rozwój infrastruktury,

· rozwój wspó³pracy turystycznej i kulturalnej.

Projekt obejmuje modernizacjê sektorów dla publicznoœci w

Amfiteatrze w Jaworzu, na co sk³adaæ siê bêdzie:

·demonta¿ istniej¹cych ³awek z jednoczesn¹ ich wymia-

n¹ na nowoczesne i bezpieczne,

· rozbiórka istniej¹cego pod³o¿a, chodników i schodów i

zast¹pienie ich nowymi obiektami tego typu,

·zagospodarowanie bezpoœrednio przyleg³ych terenów.

Projekt pn. "Modernizacja widowni Amfiteatru w Jaworzu" w swym

podstawowym zadaniu polega na gruntownej renowacji sektora dla

publicznoœci, zak³adaj¹cego demonta¿ i wymianê istniej¹cych ³awek

dla widzów, wymianê chodników, schodów oraz pod³o¿a, jak rów-

nie¿ zagospodarowanie terenu. Wszystkie ww. prace prowadzone

bêd¹ na podstawie projektu budowlanego, który przygotowany zo-

sta³ w oparciu o tradycjê regionu i gminy, istniej¹cy uk³ad prze-

strzenny i urbanistyczny oraz uwarunkowania geograficzno-przy-

rodnicze Parku Zdrojowego, na którego obrze¿ach obiekt le¿y.

Projekt jest pierwszym etapem wiêkszego zamierzenia inwesty-

cyjnego, które docelowo zak³ada gruntown¹ modernizacjê ca³e-

go obiektu amfiteatralnego. W póŸniejszym terminie (w okresie

planowania 2007-2013) Gmina Jaworze podejmie dzia³ania na

rzecz zagospodarowania zaplecza socjalnego, parkingu i wjaz-

dów, miasteczka oraz zadaszenia sektorów dla widzów. Zrekon-

struowane zostan¹ równie¿ niektóre obszary Parku Zdrojowego,

stanowi¹cego istotn¹ czêœæ obszaru inwestycji.

Jednoczeœnie stanowi on wyraz realizacji zapisów umów miêdzy-

narodowych w zakresie wymiany doœwiadczeñ, wspó³pracy instytu-

cjonalnej oraz rozwoju turystyki Jaworza i gmin dorzecza Stonawki.

Do wymiernych efektów nale¿eæ bêd¹ przede wszystkim:

·Wniesienie istotnego wk³adu w opracowanie wspólnej kon-

cepcji rozwoju turystki oraz kultury w obszarze pograni-

cza polsko-czeskiego.

·Popularyzacja walorów turystycznych Œl¹ska Cieszyñ-

skiego oraz okolicznych miejscowoœci.

· Integracja i wspólna wymiana doœwiadczeñ miêdzy Pola-

kami i Czechami, ¿yj¹cymi w strefie przygranicznej.

·Wzbudzenie potrzeb tworzenia udogodnieñ turystycznych.

·Stworzenie bazy infrastrukturalnej dla dalszego rozwoju

wspó³pracy polsko-czeskiej w obszarze turystyki i kultu-

ry oraz zwiêkszenie mo¿liwoœci absorpcji œrodków ze Ÿró-

de³ pozabud¿etowych na realizacje lepszych, wiêkszych

oraz nowych przedsiêwziêæ kulturalnych itp.

W ramach dzia³añ promocyjnych dotycz¹cych przedmiotowe-

go projektu wydana zostanie publikacja mapowa, która bêdzie

kolportowana wœród turystów uczestnicz¹cych w imprezach

odbywaj¹cych siê na Amfiteatrze. Nale¿y tak¿e wspomnieæ, ¿e

wszelkie dzia³ania dotycz¹ce promocji odbywaj¹ siê zgodnie z

zasadami ustalonymi w rozporz¹dzeniu Komisji (WE) Nr 1159/

00 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Pañ-

stwa Cz³onkowskie dzia³añ informacyjnych i reklamowych do-

tycz¹cych pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych.

Rados³aw G. Osta³kiewicz

Kierownik Referatu Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich

szej œwiadomoœci i osobistego wziêcia odpowiedzialnoœci za to,

w jakim œrodowisku mieszkamy my i nasze rodziny obawiam

siê, ¿e bêdzie, jak by³o do tej pory - czyli po prostu brudno.

Ale myœlê równie¿, ¿e po tym dramatycznym apelu wszyscy siê

zgodzimy, a co wiêcej - zrozumiemy, ¿e odpowiadamy za coœ

wiêcej ni¿ czystoœæ w swoim ma³ym przydomowym ogródku. I ta

nadzieja – choæ niewielka – pozwala mi wierzyæ w to, ¿e moje

zabiegi o pozyskanie kolejnych funduszy od Katowic do Warsza-

wy po Pragê i O³omuniec maj¹ wci¹¿ sens. To my tworzymy nasz¹

przysz³oœæ i to od nas zale¿y, czy bêdziemy mieszkaæ w czystej,

zadbanej i przyjaznej dla wszystkich miejscowoœci czy te¿ woli-

my p³awiæ siê w œciekach, brudzie i smrodzie. Mimo wszystko

wierzê jednak g³êboko, ¿e tylko nielicznym jest obojêtne to, jakie

bêdzie nasze Jaworze, bowiem wybór jest prosty.

Zdzis³aw Bylok

Wójt Gminy Jaworze
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W dniu 28 wrzeœnia br. odby³a siê IX sesja Rady Gminy. Obrady

prowadzi³ Andrzej Œliwka Przewodnicz¹cy Rady. Podjêto 15

uchwa³ bêd¹cych wczeœniej tematem obrad w³aœciwych proble-

mowo Komisji Rady. Uchwa³y po omówieniu oraz pozytywnym

zaopiniowaniu przez Komisje przed³o¿ono Radzie Gminy. Na se-

sji 12 uchwa³ Radni przyjêli jednog³oœnie, a w przypadku 4 uchwa³

by³y g³osy wstrzymujace siê. Uchwa³y dotyczy³y:- ustalenia proce-

dury uchwalenia bud¿etu gminy na 2008 r., - reakcji na pismo Sta-

rosty Bielskiego z dnia 24.07.2007r, o udzielenie pomocy finanso-

we gminie K³omnice z przeznaczeniem dla poszkodowanych przez

tr¹bê powietrzn¹ /10 000,00 z³./, - reakcji na pismo z dnia

08.06.2007r. Starosty Bielskiego o udzielenie przez Gminê Jawo-

rze pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Biel-

skiego, przeznaczonej na odtworzenie aparatury i sprzêtu medycz-

nego na oddziale anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala pe-

diatrycznego /5 000,00 z³/, - zmian w bud¿ecie gminy na rok 2007,

- ustalenia najni¿szego wynagrodzenia dla pracowników Gmin-

nego Zespo³u Oœwiaty w Jaworzu, - upowa¿nienie Kierownika

Gminnego Zespo³u Oœwiaty w Jaworzu do za³atwiania indywidu-

alnych spraw z zakresu administracji publicznej, - nadania nazw 2

drogom wewnêtrznym w gminie Jaworze, - zmiany Uchwa³y Inten-

cyjnej Nr XXIX/212/05 w sprawie wyra¿enia zgody na przyst¹pie-

nie Gminy Jaworze do realizacji projektu pod nazw¹ „System Elek-

tronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie

Œl¹skim (SEKAP)”  i zabezpieczenia w bud¿ecie gminy Jaworze

na rok 2007 wk³adu w³asnego w kwocie 20 405,00 z³, co stanowi

25% kosztu ca³kowitego udzia³u gminy Jaworze, - rozwi¹zania

Zwi¹zku Miêdzygminnego „Wspólnota Gmin Ziemi Bielskiej”, - po-

wo³ania zespo³u do wyboru ³awników, - przyznania medalu „Zas³u-

¿ony dla rozwoju Jaworza” - panu Romanowi Greniowi oraz panu

Jackowi Rybarkiewiczowi,  wyposa¿enia radnych Gminy Jaworze

w legitymacje stwierdzaj¹ce pe³nienie przez nich funkcji radnego.

Po zatwierdzeniu porz¹dku obrad uzupe³nionego o przyjêcie

uchwa³y o przyst¹pieniu Gminy Jaworze do Lokalnej Grupy Dzia-

³ania „Beskid Œl¹ski Górom”, g³os zabra³ przewodnicz¹cy zarz¹-

du LGD Adam Kwieciñski. Popar³ wniosek i m. in. powo³a³ siê

na nowe przepisy, które powoduj¹, ¿e gmina œrodki na rozwój

mo¿e uzyskaæ jedynie po pozytywnej opinii LGD. Na pytanie rad-

nego Romana Lorka dlaczego dopiero teraz gmina ma przyst¹-

piæ do LGD, A. Kwieciñski odpowiedzia³, ¿e to nie ma znaczenia

kiedy siê przyst¹pi. Obecny na Sesji Radny Rady Powiatu Rudolf
Galocz zakomunikowa³, ¿e posiada informacje z UM Bielsko-

Bia³a, ¿e remont ul. Œredniej wykonany bêdzie ze œrodków UM.

Nastêpnie obradowano nad projektami poszczególnych uchwa³.

Po ich omówieniu przez kierowników referatów UG przygotowu-

j¹cych dany projekt oraz po przedstawieniu opinii przez prze-

wodnicz¹cych w³aœciwych dla sprawy komisji rady, odby³a siê

dyskusja i g³osowania.

W dyskusji nad projektami uchwa³ g³os zabierali radni: Eleonora
Golonka, Roman Lorek, Jan Stekla, Jerzy Ryrych, Zbigniew
Putek
W nastepnych punktach porz¹dku obrad odnotowano:
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Wójt Zdzis³aw Bylok z³o¿y³ sprawozdanie ze swojej dzia³alnoœci

w okresie pomiêdzy sesjami rady. W ramach tego sprawozdania

m. in. poinformowa³ o tocz¹cych siê negocjacjach z PKS w sprawie

kursowania autobusów w niedziele i œwiêta. PKS postawi³ bowiem

wszystkim gminom powiatów bielskiego i ¿ywieckiego warunki dal-

szego kursowania autobusów. Sprawa jest w toku za³atwiania.

W ramach zapytañ i interpelacji radny Jan Stekla poprosi³ o in-

formacjê dotycz¹c¹ przepompowni wody dla domostw przy uli-

cach Podgórskiej, Jaskó³czej, Leszczynskiej, któr¹ ma wybudo-

waæ Aqua na terenie nale¿¹cym do BZLR. Obecna na sesji rady

dyrektor BZLR dr n. med. Gra¿yna Habdas wyjaœni³a, ¿e BZLR

nie stawia sprzeciwu, natomiast nie zakoñczono jeszcze nego-

cjacji warunków dzier¿awy.  Oprócz tego istnieje problem formal-

ny gdy¿ wszystkie decyzje dyrekcji BZLR musz¹ mieæ pozytywn¹

opiniê Rady Spo³ecznej BZLR i UM, a po zakoñczeniu kadencji

rady w lipcu br. UM nie powo³a³ nowej rady.

Wiceprzewodnicz¹cy rady Zbigniew Putek zg³osi³ koniecznoœæ

sprawdzenia dro¿noœci koryta potoku Wysoki. Jan Stekla poin-

formowa³, ¿e jest to w gestii Œl¹skiego Zarz¹du Melioracji.

Nastêpnie R. Lorek zg³osi³ trzy pytania do wójta o przyczyny braku

rezultatów interwencji UG w sprawie pod³¹czenia siê do kanali-

zacji posesji Andrzeja Piaseckiego i Andrzeja Jab³oñskiego, o

budowê parkingu w centrum Jaworza oraz o przyczyny dalszej

zw³oki z pod³¹czeniem siê do kanalizacji BZLR.

Wójt Zdzis³aw Bylok wyjaœni³, ¿e w pierwszej sprawie udzieli radne-

mu pisemnej odpowiedzi, poniewa¿ musi uzyskaæ informacjê od

s³u¿b UG, które s¹ w tej sprawie kompetentne. Poinformowa³, ¿e

parking jest w planie i aktualnie zlecona jest dokumentacja tech-

niczna. Sprawê pod³¹czenia BZLR do kanalizacji wyjaœnia³a dyrek-

tor G. Habdas. Poinformowa³a, ¿e przedstawi³a wójtowi sytuacjê

i dokonali realnych uzgodnieñ uwzglêdniaj¹cych aktualn¹ sytuacjê

po zmianie na stanowisku dyrektor BZLR w lipcu br. Jeden budynek

oddzia³u dla doros³ych jest pod³¹czony natomiast na dalsze prace

brakuje funduszy. Za³atwianie po¿yczki na pod³¹czenia nastêpnych

obiektów blokuje brak Rady Spo³ecznej. W tej sytuacji uzgodniono

wykonanie pod³¹czeñ ca³ego BZLR do koñca bie¿¹cego roku.

W wolnych wnioskach Jerzy Ryrych zg³osi³ wniosek formalny o po-

nowne rozpatrzenie wniosku mieszkañców 6 posesji w rejonie ul.

S³onecznej pomiêdzy ul. Turystyczn¹ a Zdrojow¹, których nie uwzglêd-

niono w planach budowy kanalizacji. Dotychczasowe stanowisko

UG dotycz¹ce wykonania przepompowni we w³asnym zakresie przez

mieszkañców jest trudne do zrealizowania ze wzglêdu na wysokie

koszty. R. Lorek nie przyjmuj¹c propozycji wójta o pisemnej odpo-

wiedzi na zadane pytanie, zg³osi³ wniosek o podanie merytorycz-

nych i technicznych przyczyn uniemo¿liwiaj¹cych pod³¹czenia do ka-

nalizacji posesji A. Piaseckiego i A. Jab³oñskiego. Bez postawienia

wniosku przewodnicz¹cy A. Œliwka zauwa¿y³, ¿e powinno siê spraw-

dziæ kto jeszcze nie pod³¹czy³ siê do kanalizacji przy tych ulicach

gdzie ona zosta³ ju¿ oddana do eksploatacji.

W g³osowaniu nad wnioskami pierwszy przeg³osowano przy 1

g³osie wstrzymuj¹cym siê, a drugi przy 4 wstrzymuj¹cych.

Po tym przewodnicz¹cy A. Œliwka  zakoñczy³ posiedzenie Rady Gminy.
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A P E L
Wójt Gminy Jaworze ponownie przypomina wszystkim miesz-

kañcom, w³aœcicielom i u¿ytkownikom nieruchomoœci po³o¿o-

nych na terenie Gminy Jaworze o obowi¹zku utrzymania w nale-

¿ytym porz¹dku swoich posiad³oœci i niszczenia chwastów wy-

stêpuj¹cych na posesjach, poboczach ulic, w rowach przydro¿-

nych przylegaj¹cych do posesji itp.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e w przypadku posesji niewykoszo-

nych zostanie przeprowadzone wykonanie zastêpcze na koszt

w³aœciciela gruntu.

Pamiêtajmy o tym, i¿ nasze otoczenie œwiadczy o nas samych.

Wójt Gminy Jaworze  Zdzis³aw Bylok

KOMUNIKAT
Apelujê do wszystkich mieszkañców Gminy Jaworze, ¿e zgodnie

z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa w³aœciciel psa jest odpowiedzial-

ny za posiadane zwierzê i ponosi wszelkie obowi¹zki zwi¹zane z jego

utrzymaniem oraz konsekwencje za wyrz¹dzone przez niego szkody.

W zwi¹zku z powy¿szym informujê, ¿e osoby utrzymuj¹ce zwie-

rzêta domowe zobowi¹zane s¹ w szczególnoœci do:

1. zachowania bezpieczeñstwa i œrodków ostro¿noœci zapew-
niaj¹cych ochronê przed zagro¿eniem dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do u¿ytku pu-
blicznego;

2. prowadzenia psa w miejscach publicznych na smyczy,
a psa rasy uznawanej za agresywn¹ na smyczy i w kagañcu;

3. przestrzegania zakazu wprowadzania zwierz¹t domowych
na tereny placów zabaw, piaskownic dla dzieci oraz tereny
objête zakazem;

4. usuwania zanieczyszczeñ i nieczystoœci zwierzêcych
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do u¿yt-
ku publicznego, a w szczególnoœci na chodnikach, jezd-
niach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.

Wobec powy¿szego apelujê raz jeszcze, aby ka¿dy z nas poczu³

siê wspó³odpowiedzialny za nasze wspólne dobro i bezpieczeñ-

stwo, postêpuj¹c zgodnie z powszechnie panuj¹cymi zasadami

moralnoœci, pamiêtaj¹c jednoczeœnie o wizerunku naszej Gmi-

ny jako miejscowoœci czystej i bogatej w walory estetyczne.

Wójt Gminy Jaworze  Zdzis³aw Bylok

NIECZYSTOŒCI P£YNNE
Wywo¿enie nieczystoœci p³ynnych na oczyszczalnie œcieków jest

obowi¹zkiem ka¿dego w³aœciciela posesji.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu

czystoœci i porz¹dku w gminach, na terenach, gdzie nie ma sieci

kanalizacyjnej ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest do:

· wyposa¿enia nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy;

· czasowego gromadzenia powstaj¹cych na terenie posesji

nieczystoœci ciek³ych w zbiorniku bezodp³ywowym;

· wywo¿enia nieczystoœci ciek³ych na oczyszczalniê œcieków

przez podmioty posiadaj¹ce zezwolenie Wójta Gminy Jawo-

rze na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie opró¿niania zbior-

ników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych.

Zabrania siê wypuszczania nieczystoœci ciek³ych do rowów i zie-

mi jak równie¿ ich wywo¿enia na pole !!!

Na terenie Gminy Jaworze dzia³aj¹ nastêpuj¹ce firmy posiada-

j¹ce zezwolenie na opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych

i transport nieczystoœci ciek³ych:

1. Wywóz œcieków  – Pan Franciszek Strzelec, 43-384 Jaworze

ul. Bielska 354 – tel. (0 33) 817 28 52;
2. Wywóz œcieków – Janusz Gruszka, 43-384 Jaworze, ul. Biel-

ska 354 – tel. (0 33) 817 28 52;
3. Us³ugi Ci¹gnikiem Rolniczym – Pan Jan Bathelt, 43-384 Ja-

worze ul. Œrednia 13 – tel. (0 33) 817 24 74;
4. Zak³ad Oczyszczania Miasta SITA S.A., 43-300 Bielsko-Bia³a,

ul. Gazownicza 38 – (0 33)  499 20 19;
5. Wywóz œcieków – Janusz GiŸlar, 43-300 Bielsko-Bia³a, ul.

Siemiradzkiego 21/18 – tel. (0 33) 817 23 34
W³aœciciele nieruchomoœci winni posiadaæ podpisan¹ umowê

z jednym z ww. przewoŸników i posiadaæ dowody zap³aty za wy-

wóz nieczystoœci ciek³ych, w celu okazania ich osobom do tego

upowa¿nionym, podczas przeprowadzania kontroli.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu Gminy,

I piêtro, pokój 104.          Przygotowa³a: Barbara Galocz-Siwiecka

UWAGA ROLNICY !!!
INFORMUJEMY, ̄ E W DNIACH OD 1 WRZEŒNIA DO 30 WRZEŒNIA
2007r. WSZYSCY ROLNICY MOG¥ SK£ADAÆ WNIOSKI DOTYCZ¥-

CE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE

OLEJU NAPÊDOWEGO, WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUK-

CJI ROLNEJ w UG JAWORZE, NA I PIÊTRZE, POK. 104.
DO WNIOSKU NALE¯Y POD£¥CZYÆ ORYGINA£Y FAKTUR ZA

ZAKUPIONY OLEJ NAPÊDOWY WYDANE OD 1 MARCA DO 31
SIERPNIA 2007 r.
WCZEŒNIEJSZE I PÓ•NIEJSZE FAKTURY NIE BÊD¥ BRANE POD
UWAGÊ!!!                     Przygotowa³a: Dominika M³yñska-Lasek

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

zwlekali z wymian¹ swojego ksi¹¿eczkowego dowodu osobi-
stego, albowiem dokumenty te uznawane s¹ w obiegu prawnym

tylko do dnia 31 grudnia 2007 r.
Gmina w sytuacjach krytycznych nie bêdzie w stanie pomóc wnio-

skodawcy w przyœpieszeniu jego wystawienia, a to dlatego, i¿

dokumenty te wystawiane s¹ w 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 opóŸnieniami.        A. Zagórska

 

KOMUNIKAT
URZ¥D GMINY JAWORZE INFORMUJE, ¯E WCI¥  ̄S¥ WOLNE MIEJSCA

NA LIŒCIE OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYMIANY KOT£A C.O. NA

ROK 2007 W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI.

BLI¯SZYCH INFORMACJI UDZIELA OPERATOR PROGRAMU P.

KRZYSZTOF BIA£Y POD NUMEREM TELEFONU 502 31 38 36

ORAZ URZ¥D GMINY JAWORZE.

ILOŒÆ MIEJSC ORAZ TERMIN ZG£OSZEÑ OGRANICZONY!

Rados³aw G. Osta³kiewicz

Kierownik Referatu Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich

Pe³nomocnik Wójta ds. Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹
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UNIA EUROPEJSKA DLA JAWORZA
17 mld EURO DO PODZIA£U
Redakcja Echa Jaworza czuje siê zobowi¹zana wyjaœniæ Czy-

telnikom przyczyny braku w kolejnym wydaniu Echa zapowiada-

nych informacji o efektach dzia³ania Lokalnej Grupy Dzia³ania

„Beskid Œl¹ski Górom”. Zgodnie z planami LGD jaworzanie mieli

ju¿ korzystaæ ze szkoleñ, materia³ów informacyjnych, doradz-

twa, etc. Zarz¹d LGD unika przekazywania informacji na temat

dzia³alnoœci LGD. Spowodowane jest to po prostu tym, ¿e jak na

razie, nie ma siê czym pochwaliæ. Do tego zarz¹d LGD „Beskid

Œl¹ski Górom” nie chce lub nie potrafi wyjaœniæ tej sytuacji.

Redakcja podjê³a wiêc próbê przeanalizowania, na czym polega

problem. Siêgnêliœmy do informacji Ÿród³owych, tj. do dokumen-

tów i publikacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prze-

prowadziliœmy konsultacje u specjalistów z Wydzia³u Rolnego Urzê-

du Marsza³kowskiego i Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powiatów.

Doszliœmy do wniosku, ¿e dotychczasowe niedostateczne

efekty dzia³ania LGD w tym LGD „Beskid Œl¹ski Górom” s¹

skutkiem wdra¿ania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Wsi Pilota¿owego Programu „Leader +” /na lata 2004-2006/ w

poœpiechu i „ na skróty”. Pilota¿owy Program „LEADER +”,

w ramach którego w Polsce zarejestrowano 162 LGD /w woje-

wództwie œl¹skim 10/, stworzy³ jednak warunki do nauki, zdo-

bywania doœwiadczeñ, okrzepniêcia struktur organizacyjnych,

weryfikacji kadr LGD i co najwa¿niejsze do przygotowania
siê do efektywnego dzia³ania w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 /PROW 2007-2013/.
W poszczególnych Lokalnych Grupach Dzia³ania ró¿nie wyko-

rzystuje siê tê szansê. Jak na razie LGD „Beskid Œl¹ski Gó-

rom” danej mu szansy nie wykorzystuje nale¿ycie. Pozostaje

jeszcze, a¿ lub tylko, pó³ roku do nadrobienia zaleg³oœci. Umo-

wy zawarte przez LGD z Fundacj¹ Programów Pomocy dla

Rolnictwa FAPA okreœlaj¹ plan realizacji konkretnych zadañ

i termin ich zakoñczenia nie póŸniej ni¿ do koñca 2008 r./FAPA

zosta³a utworzona 17 kwietnia 1992 roku przez Ministra Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi, dzia³aj¹cego w imieniu Skarbu Pañstwa/.

Ten termin dla LGD „Beskid Œl¹ski Górom” to 31.03. 2008 r.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

zosta³ zatwierdzony przez odpowiednie organa UE w lipcu

br. Dokument na ponad 400 stronach i kilkudziesiêciu za-

³¹cznikach definiuje 4 „osie” priorytetowych kierunków wspar-

cia obszarów wiejskich UE /uwaga: w Polsce ok. 91% po-

wierzchni ogó³em jest zakwalifikowana do obszarów wiej-

skich!! – kryterium to gêstoœæ zaludnienia/.

Oœ 1 – Poprawa konkurencyjnoœci sektora rolnego i leœnego

Oœ 2 – Poprawa œrodowiska naturalnego i obszarów wiejskich

Oœ 3 – Jakoœæ ¿ycia na obszarach wiejskich i ró¿nicowanie

gospodarstw wiejskich

Oœ 4 – Leader.

Po zapoznaniu siê z PROW 2007-2013 mo¿na zrozumieæ to co

w Programie Pilota¿owym „Leader +” by³o niejasne, a mianowi-

cie -  jak siê maj¹ dzia³ania LGD do dzia³ania organów samorz¹-

dowych gmin. Wydawa³o siê, ¿e jest to „pañstwo w pañstwie”.

Tak nie jest. PROW 2007-2013 zawiera jasn¹ formu³ê.

Leader stwarza warunki i okreœla „dzia³ania” ³¹cz¹ce wie-
dzê i umiejêtnoœci przedstawicieli trzech sektorów: pu-
blicznego /samorz¹dy/, gospodarczego /osoby fizyczne
i prawne/ i spo³ecznego /stowarzyszenia/. Przedstawiciele
tych sektorów tworz¹ partnerstwo zwane lokaln¹ grup¹
dzia³ania i posiadaj¹ swoj¹ reprezentacjê we w³adzach
LGD. Stwarza to mo¿liwoœci do polepszenie zarz¹dzania
lokalnymi zasobami i ich waloryzacj¹ w skutek poœred-
niego w³¹czenia lokalnych grup dzia³ania w system za-
rz¹dzania danym obszarem przez w³adze samorz¹dowe.
W ustroju samorz¹dowym inaczej byæ nie mo¿e. Niejedno-

znacznoœæ przepisów wdra¿aj¹cych Program Pilota¿owy „Le-

ader +” /2004-2006/ jak i zapisów w programie powodowa³a

ró¿ne ich interpretacje i zamieszanie na linii samorz¹d i LGD.

Na podstawie doœwiadczeñ uzyskanych podczas wdra¿ania

Programu Pilota¿owego” Leader +”, w PROW 2007-2013

w Osi 4 – Leader – wprowadzono zmiany normuj¹ce m. in.

kompetencje samorz¹dów w stosunku do LGD.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi delegowa³ czêœæ swoich

zadañ w zakresie oceny LGD /istniej¹cych i nowych/ na rzecz

urzêdów marsza³kowskich. Urzêdy marsza³kowskie w poro-

zumieniu z Ministerstwem maj¹ og³osiæ nabór wniosków LGD

na finansowanie realizacji lokalnej strategii rozwoju /LSR/

najpóŸniej w trzecim kwartale 2008 r.

Umowy podpisywane bêd¹ z wybranymi lokalnymi grupa-

mi dzia³ania przez urzêdy marsza³kowskie. Wybór LGD

odbywaæ siê bêdzie na podstawie kryteriów okreœlonych

przez MRiRW, odnosz¹cych siê do potencja³u organiza-

cyjno administracyjnego LGD oraz jakoœci „Lokalnych Stra-

tegii Rozwoju”.

Na dzia³alnoœæ LGD w województwie œl¹skim z „Osi 4 – Le-

ader” przeznaczona jest kwota ponad 38 mln EUR. Dzia³al-

noœæ LGD ma wspomagaæ g³ownie osi¹gniêcie celów „Osi 3”

tj: „poprawa jakoœci ¿ycia na obszarach wiejskich i ró¿nico-

wanie gospodarki wiejskiej”.

PROW 2007-2013 na realizacjê zadañ okreœlonych we wszyst-

kich czterech „osiach” przewiduje kwotê ponad 17 mld EUR.

Redakcja podejmie starania o przekazywanie na ³amach Echa

Jaworza informacji, które urzêdy, instytucje i organizacje maj¹

zapewniæ szkolenia, materia³y informacyjne, obs³ugê i po-

moc mieszkañcom Jaworza, aby mogli korzystaæ z powy¿-

szych, unijnych funduszy.

Wojciech Bertisch
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Z ̄ YCIA GIMNAZJUM

GIMNAZJUM TO BRZMI DUMNIE
W tym roku 3 wrzeœnia o godz. 9.30 w Gimnazjum im gen.

Stanis³awa Maczka rozpoczê³a siê uroczystoœæ inauguruj¹-

ca nowy rok szkolny. Salê gimnastyczn¹ zape³nili ucznio-

wie, grono pedagogiczne, goœcie i nieliczni rodzice. Dyrek-

tor gimnazjum mgr Janina Holeksa powita³a zgromadzona

m³odzie¿ i tê kontynuuj¹c¹ naukê i tê, która w tym roku prze-

kroczy³a próg gimnazjum po raz pierwszy. Powita³a te¿ przy-

by³ych goœci - przewodnicz¹cego Rady Gminy Andrzeja
Œliwkê, wiceprzewodnicz¹cego Zbigniewa Putka, redak-

tora „Echa Jaworza” oraz grono pedagogiczne i rodziców.

Na wydan¹ komendê sztandar szko³y wprowadzi³ na salê

poczet sztandarowy. Odœpiewano „Jeszcze Polska nie zgi-

nê³a póki my ¿yjemy”.

Po tej uroczystej chwili pani dyrektor przekaza³a uczniom

parê komunikatów, m.in. o dy¿urach, które 3 razy w tygo-

dniu pe³niæ bêdzie w szkole psycholog. Ma to umo¿liwiæ m³o-

dzie¿y korzystanie z porad i pomocy w rozwi¹zywaniu swo-

ich problemów.

Z nieukrywan¹ satysfakcj¹ pani dyrektor poinformowa³a ze-

branych, ¿e gimnazjum z wielkim powodzeniem reprezento-

wane by³o w dniach 1. i 2. wrzeœnia na, organizowanej przez

I Polsk¹ Dywizjê Pancern¹, III Ogólnopolskiej Spartakiadzie

Szkó³ im gen. St. Maczka. Spartakiada odby³a siê w miej-

scowoœci Wysoka k. Jordanowa. Statuetki, medale i dyplo-

my przywieŸli Micha³ Sztykiel i Wojtek Nowicki za zajê-

cie czo³owych miejsc w rozgrywanych konkurencjach: p³y-

wania, strzelania z ³uku, strzelania z broni krótkiej i biegach

prze³ajowych. W klasyfikacji generalnej obejmuj¹cej indywi-

dualne wyniki ze wszystkich konkurencji zwyciê¿y³ Wojtek

Nowicki. O wynikach tych uczniów i ceremonii wrêczania

wyró¿nieñ przez genera³a W. Skrzypczaka w obecnoœci wie-

lu innych genera³ów, opowiada³a nauczycielka wychowania

fizycznego Renata Stojak.

W imieniu w³adz samorz¹dowych ¿yczenia sukcesów szko-

le i m³odzie¿y z³o¿y³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zdzi-

s³aw Putek.

Czêœæ artystyczn¹ przygotowali z uczniami klasy II C i III C

nauczyciele Barbara Staœ i Grzegorz Olejnik. Monika Ku-
lesza, w roli wró¿ki, rozwiewa³a obawy nowicjuszy zapewnia-

j¹c, ¿e widzi w srebrnej kuli œwiat szko³y, przyjaznym, spra-

wiedliwym i mi³ym jak z bajki. Z ogromnym poczuciem humo-

ru Roman Bathelt i Denis Wieja, w roli dziennikarzy, w dia-

logu o formie i treœci stosowanych przez staroœwieckiego

i nowoczesnego dziennikarza, wykpili sztampê, patos, ste-

reotypy i „mowê trawê”. Zespó³ „Kri” w sk³adzie Kacper Be³-
towski, Radek Greñ i Wojtek Mieszczak wykona³ dwa utwory

na gitary, a Radek który zainspirowa³ piosenkê rozbawi³ i za-

dziwi³ widzów swoimi zdolnoœciami aktorstwem i wokalnymi.

Na zakoñczenie pani dyrektor podziêkowa³a wszystkim za

udzia³ w uroczystoœci rozpoczêcia roku szkolnego, a wobec

przedstawicieli w³adzy samorz¹dowej wyrazi³a nadziejê na

dalsz¹ dba³oœæ o dobro spo³ecznoœci szkolnej. Jakby zwia-

stuj¹c spe³nienie siê tej nadziej pojawi³ siê wójt Zdzis³aw
Bylok. Przeprosi³ za póŸne przybycie i zapewni³ o trosce

i opiece nad gimnazjum.                                               wb

P.s.

W tym roku rozpoczyna naukê w gimnazjum 74. uczniów.

Przechodz¹ przez bramê gimnazjum w przekonaniu, ¿e ze

œwiata dzieci wstêpuj¹ ju¿ w œwiat m³odzie¿y. Co jednak przez

to rozumiej¹? Wszyscy mamy nadziejê, ¿e zrozumiej¹, i¿

ten œwiat jest bardziej wymagaj¹cy m¹droœci i odpowiedzial-

noœci, a w gimnazjum naucz¹ siê dokonywania wyborów po-

miêdzy „dobrem i z³em”.                                               wb

Z DYREKTOREM GIMNAZJUM
IM. GEN. BRONI ST. MACZKA
mgr JANIN¥ HOLEKSA ROZMA-
WIA Wojciech Bertisch.

Ilu uczniów rozpocznie naukê
w nowym roku szkolnym i jakie
s¹ spostrze¿enia po egzami-
nach gimnazjalnych?
Ogó³em 241 uczniów rozpocznie
naukê w roku szkolnym 2007/08.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego s¹ bardzo zadawalaj¹ce.
W czêœci humanistycznej œrednia arytmetyczna punktów za
egzamin jest zbli¿ona do œredniej arytmetycznej wyników
w powiecie bielskim, w województwie œl¹skim i w kraju.
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Z ̄ YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ

INAUGURACJA ROKU  SZKOLNEGO 2007/08 W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 1
W dniu 3 wrzeœnia w Szkole Podstawowej nr 1 w inauguracji
nowego roku szkolnego uczestniczyli przedstawiciele w³adz sa-
morz¹dowych z Wójtem Zdzis³awem Bylokiem na czele. S³o-
wa powitania do zebranych goœci, Rady Rodziców, grona peda-
gogicznego i pracowników szko³y, uczniów i rodziców skiero-
wa³a Dyrektor Maria Strzelczyk, która przypomnia³a pokrótce
nowe realia w jakich rozpoczyna siê ten rok szkolny. Przede
wszystkim w ramach zwiêkszenia bezpieczeñstwa wprowadzo-
ne zosta³y dla wszystkich uczniów mundurki szkolne, poza
tym szko³a jest pod³¹czona do systemu monitoringu. Jednak-
¿e jak powiedzia³a M.Strzelczyk, ¿aden najlepszy program wy-
chowawczy nie przyniesie rezultatu jeœli szko³a nie uzyska
wsparcia rodziców i ca³ego œrodowiska lokalnego. Na koniec
Dyrektor M. Strzelczyk ¿yczy³a wszystkim uczniom by ten rok
szkolny by³ czasem intensywnego zdobywania wiedzy i rozwi-
jania talentów, a nauczycielom ¿yczy³a cierpliwoœci, wytrwa³o-

œci i takich uczniów dziêki którym nauczyciele kochaj¹ swój
zawód, a rodzicom du¿o radoœci ze swoich pociech. M. Strzel-
czyk podziêkowa³a tak¿e w³adzom samorz¹dowym za owocn¹
wspó³pracê. Naukê w szkolê rozpocznie 427 uczniów, w 19
oddzia³ach, w szkole pracuje 32 nauczycieli, 10  pracowników
obs³ugi i 2 pracowników administracji. Nastêpnie g³os zabra³
Wójt Zdzis³aw Bylok, który powita³ wszystkich uczniów, na-
uczycieli, rodziców i grono pedagogiczne ¿ycz¹c wszystkim
sukcesów w nowym roku szkolnym. Przy tej okazji Wójt zapo-
wiedzia³, ¿e planowana jest inwestycja zwi¹zana z budow¹
nowego boiska szkolnego przy szkole podstawowej. Inwesty-
cja planowana jest na najbli¿sze dwa lata.  Nastêpnie mia³ miejsce
program artystyczny przygotowany przez uczniów szko³y i na-
uczycieli.

pf

OAZOWICZE W PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ
Parafia Rzymskokatolicka w Jaworzu w okresie wakacyjnym
ju¿ od wielu lat goœci w swoich progach m³odzie¿ i doros³ych
z ró¿nych zak¹tków kraju, którzy przyje¿d¿aj¹ do Jaworza
„pod³adowaæ swoje akumulatory” poprzez uczestnictwo
w tygodniowych rekolekcjach ale i korzystaj¹c z uroków przy-
rodniczych naszego Jaworza poprzez udzia³ w wycieczkach
po naszej okolicy. W okresie tegorocznych wakacji w kato-
lickim Domu Katechetycznym oraz w koœciele p.w. Opatrz-
noœci Bo¿ej odbywa³y siê rekolekcje i spotkania modlitewne
dla w sumie 150 osób zorganizowanych w trzech grupach po
oko³o 50 osób ka¿da. Pierwsza z grup by³a prowadzona przez
Duszpasterstwo Ruchu Rodzin, pozosta³e grupy to m³odzie¿
w ramach Ruchu Œwiat³o ¯ycie. Wszyscy przybywali ze
swymi kap³anami. Na zakoñczenie rekolekcji dla ka¿dej gru-
py odbywa³y siê Dni Wspólnoty, na które przybywali uczest-
nicy danej formacji z innych miejscowoœci wraz z biskupem
diecezji katowickiej - Gerardem Bernackim.

pf

W czêœci matematyczno-przyrodniczej œrednia arytmetycz-
na jest znacznie powy¿ej œredniej w powiecie bielskim, w wo-
jewództwie œl¹skim i w kraju.
Co daje m³odemu cz³owiekowi ukoñczenie gimna-
zjum? Jak jest przygotowany do ¿ycia i dalszego kszta³-
cenia? Inaczej mówi¹c, jaki jest poziom wykszta³cenia
pañstwa absolwentów?
M³ody cz³owiek po ukoñczeniu gimnazjum jest na tyle przy-
gotowany do dalszego kszta³cenia, aby podj¹æ naukê w szko-
³ach ponadgimnazjalnych. Znaczna wiêkszoœæ naszych ab-
solwentów dosta³a siê do liceów i techników.
Bior¹c pod uwagê wyniki egzaminu oraz wyniki rekrutacji do szkó³
ponadgimnazjalnych nale¿y stwierdziæ, ¿e nasi absolwenci s¹
dobrze przygotowani do nastêpnego etapu edukacyjnego.
W poprzednim wydaniu EJ zamieœciliœmy tabla absol-
wentów. Jak Pani ich bêdzie wspominaæ?
Uczniowie tych klas byli zró¿nicowani pod wzglêdem osobo-
woœci i podejœcia do obowi¹zków szkolnych. Jednak prawie
wszyscy wykazali ogromn¹ chêæ ukoñczenia w terminie szko-
³y, a tym samym spe³nienia obowi¹zku szkolnego. By³y chwi-
le dobre i z³e obcowania z nimi, ale tych dobrych by³o wiêcej,

dlatego z ³ezk¹ w oku bêdê ich wspominaæ, a byæ mo¿e po
latach spotkamy siê i wspomnimy dobre czasy szkolne.
Jakie s¹ najwiêksze problemy wychowawcze w gimnazjum?
W naszym gimnazjum najwiêkszym problemem s¹ wulgary-
zmy, próby ucieczek niektórych uczniów z lekcji oraz dewa-
stacja mienia. Jednak te zjawiska s¹ sporadyczne i zaraz
reagujemy na nie.
Jak przyjêli rodzice i uczniowie „mundurki” w gimnazjum?
Obecnie jest to reakcja bierna. Niebawem oka¿e siê  jaki
bêdzie stosunek g³ównie uczniów do obowi¹zku noszenia
na co dzieñ mundurków.
Nie robiê z tego wielkiego problemu, bo naprawdê s¹ du¿o
istotniejsze sprawy do rozwi¹zania w naszym szkolnictwie.
Dlaczego w Jaworzu nie ma harcerstwa i jaka jest Pani
zdaniem szansa na jego reaktywowanie?
Tradycje harcerskie ju¿ od lat nie s¹ kontynuowane w Jawo-
rzu. W naszym gimnazjum harcerstwo zosta³o zast¹pione
innymi organizacjami i podejrzewam, ¿e ma ma³e szanse na
reaktywowanie. Jednak to nie znaczy, ¿e nasi uczniowie nie
mog¹ byæ cz³onkami harcerstwa w innym miejscu.
Dziêkujê za rozmowê.
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WSPÓLNE SPRAWY

WYSTAWA REGIONALNA DROBNEGO INWENTARZA EU-
ROREGIONU ŒL¥SK-CIESZYÑSKI
W drugi dzieñ Jaworzañskiego Wrzeœnia w niedzielê 2 wrze-

œnia, o godzinie 10.00  nast¹pi³o otwarcie wystawy Drobnego

Inwentarza Euroregionu Œl¹sk Cieszyñski. Otwarcia wystawy

dokona³  Wójt Gminy Zdzis³aw Bylok wraz z radnym powia-

towym Rudolfem Galoczem  Wszyscy wystawcy otrzymali

z r¹k wójta okolicznoœciowe dyplomy, nastêpnie  udali siê  na

zwiedzanie wystawy. A by³o co podziwiaæ; wspania³e okazy

królików, ba¿antów, gêsi, kaczek, drobiu domowego oraz go-

³êbi. Wystawa cieszy³a siê  du¿ym zainteresowaniem  uczest-

ników do¿ynek. Wystawa by³a zorganizowana przez Zwi¹zek

Hodowców z Czechowic-Dziedzic przy wsparciu Urzêdu Gmi-

ny Jaworze.                                                                pf

STARE MO¯E BYÆ NIE TYLKO PIÊKNE
Ju¿ dziesi¹ty raz z Jaworza, a drugi raz sprzed Villi Barbara

w dniu 10.08 br. 54 zabytkowe pojazdy wyruszy³y na trasê

jubileuszowego XXX rajdu. 23 z nich wyprodukowane by³y

przed II wojn¹ œwiatow¹ a najstarsze „Mercedes Stuttgart”

i „BMW  DIXI” opuœci³y fabryki w 1929 r. Rajd by³ VII elimina-

cj¹ Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Po odbyciu

VIII eliminacji w Katowicach, IX w Poznaniu i X w Rzeszo-

wie, wy³onieni zostan¹ zwyciêzcy w 2 kategoriach: pojaz-

dów sprzed 45 r. i po 45 r. W³aœciciele zabytkowych samo-

chodów i motocykli oraz organizator rajdu Automobilklub

Beskidzki polubili Jaworze nie tylko za piêkn¹ okolicê, do-

skona³e warunki dla bazy rajdu w Villi Barbara, ale te¿ za

pomoc i wsparcie ze strony w³adz gminy. Szkoda, ¿e w Ja-

worzu nie ma odpowiedniego miejsca na zorganizowanie

imprez towarzysz¹cych rajdowi, chocia¿by „konkursu ele-

gancji w stylu epoki pojazdu”. W tym roku na Placu Ratuszo-

wym w Bielsku Bia³ej i na Rynku w Pszczynie t³umy ludzi

ogl¹da³y lœni¹ce pojazdy i ich w³aœcicieli paraduj¹cych w stro-

jach z ró¿nych epok, tworz¹c jakby swoist¹ rewiê mody ubio-

rów i samochodów. Jaworzanie mogli podziwiaæ te wspania-

³e maszyny, fotografowaæ i porozmawiaæ z w³aœcicielami,

ludŸmi z ogromn¹ pasj¹ i wiedz¹ o historii i szczegó³ach tech-

nicznych, nie tylko zreszt¹ swoich aut. Mogli równie¿ zoba-

czyæ te pojazdy na starcie do rajdu i przekonaæ siê, ¿e stare

jest nie tylko piêkne, ale i w doskona³ym stanie i kondycji.

Có¿, mogli, ale nie wiedzieli o tym. Wiceprezes Automobil-

klubu Beskidzkiego Jacek Balicki zapewnia, ¿e w przysz³ym

roku bêdzie inaczej, tym bardziej ¿e niespodziank¹ ma byæ

zapowiedziany udzia³ w rajdzie pierwszego pojazdu z Jawo-

rza - „Mercedesa Ponton Kombi” z 1959 r. Zapewnia rów-

nie¿, ¿e je¿eli bêdzie organizowany II Rajd Jaworza i na-

stêpne to Automobilklub Beskidzki co najmniej zarekomen-

duje rajd swoim cz³onkom.

Warto przy okazji poinformowaæ mi³oœników motoryzacji, ¿e

Automobilklub Beskidzki, nie bacz¹c na ogrom prac /spo-

³ecznych/ remontowych i zwi¹zanych z zagospodarowaniem

otrzymanych od w³adz miasta obiektów przy ul. Kazimierza

Wielkiego 1, zorganizowa³ i utworzy³ Muzeum Motoryzacji.

Warto zobaczyæ.                                                         wb
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NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE    str. 10, 15, 16, 17, 18

XXI JAWORZAÑSKI WRZESIEÑ

SOBOTA 1. WRZEŒNIA 2007
Poranek nie zapowiada³ zbyt optymistycznej prognozy na 1.

dzieñ Jaworzañskiego Wrzeœnia. Mecze oldboyów, rozpoczy-

naj¹ce dwudniowy program imprez, rozgrywane by³y czêœcio-

wo przy padaj¹cym deszczu. 4 dru¿yny: Jaworze, Normal,

Rybnik i Czechy w godny podziwu sposób walczy³y z naj-

wiêkszym poœwiêceniem. Graj¹ tylko dlatego, ¿e to lubi¹.

Zgodnie z programem, o godzinie 16.00 wójt Gminy Jaworze

Zdzis³aw Bylok dokona³ oficjalnego otwarcia XXI Jaworzañ-

skiego Wrzeœnia czyli dwudniowych obchodów do¿ynkowych.

Wœród przyby³ych goœci byli m.in. Starosta Bielski Andrzej
P³onka, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Bielskiego Roman
Migda³, Burmistrz Gminy Jaszboldoghaza Jalosz Sycz (Wê-

gry), Radny Powiatu Bielskiego - Dyrektor Œl¹skiego Urzêdu

Marsza³kowskiego – Wydzia³ Zamiejscowy w Bielsku -Bia³ej

Rudolf Galocz, Burmistrz Strumienia Anna Grygierek oraz

Wiceburmistrz Strumienia Roman Greñ - by³y wicewójt Gmi-

ny Jaworze, Pose³ do Parlamentu Europejskiego Ma³gorza-
ta Handzlik, a tak¿e goœcie ze S³owacji, z Czech – w oso-

bach starosty Hnojnika Dagmar Molinova i starosty Øeka

Jaroslava Sikorova. Ponadto Urz¹d Gminy oprócz osoby

Wójta Z.Byloka reprezentowa³a Sekretarz Urzêdu Gminy Anna
Skotnicka-Nêdzka, a Radê Gminy Jaworze na czele z jej

Przewodnicz¹cym Andrzejem Œliwk¹ – prawie wszyscy rad-

ni Rady Gminy. Wójt w swoim krótkim wyst¹pieniu podziêko-

wa³ wszystkim osobom, radnym jak i organizacjom za zaan-

ga¿owanie siê w przygotowanie tegorocznych do¿ynek.

Ciep³e przyjêcie wystêpuj¹cych dzieci z Czech, z Wêgier,

a tak¿e naszych zespo³ów: Starzy Przyjaciele, orkiestry Glo-

rieta, ZR Jaworze, czy goœcinnie Bayer Full, Biesiady Lwow-

skiej potwierdzi³y, ¿e chcemy i lubimy s³uchaæ muzyki i œpie-

wów, ogl¹daæ tancerzy, a tak¿e bawiæ siê i „tañcowaæ”. I to

nie tylko my jaworzanie. Mieszkañcy oœciennych gmin czy

Bielska -Bia³ej te¿ licznie przybyli do amfiteatru. Niezale¿nie

od wystêpów bardzo pozytywne wra¿enie zrobi³a nowa wi-

downia amfiteatru i jej oryginalne zadaszenie.

Dyplomy i puchary dla Oldboyów
Jeszcze przed wystêpami zespo³ów atystycznych wójt Zdzi-

s³aw Bylok wrêczy³ dyplomy, puchary i medale poszczegól-

nym dru¿ynom bior¹cym udzia³ w meczu oldboyów. I tak IV

miejsce zdoby³a dru¿yna z Jaworza, III miejsce dru¿yna

z Czech, II  miejsce Normal z Bielska-Bia³ej, I miejsce Dru-

¿yna z Rybnika. Najlepszym zawodnikiem - królem strzel-

ców zosta³ Miros³aw Klauka z Rybnika, który strzeli³ a¿ 7

bramek. Puchar Fair Play zdoby³a dru¿yna z Jaworza.

NIEDZIELA 2. WRZEŒNIA 2007
Drugi dzieñ – obchodów do¿ynkowych - zawsze obfituj¹ w ró¿no-

rodne wydarzenia i imprezy towarzysz¹ce. Jedne z wa¿niejszych

to: barwny korowód do¿ynkowy, czy centralne wydarzenie tego

dnia - nabo¿eñstwo ekumeniczne i ceremonia³ do¿ynkowy tak¿e

maj¹ wielkie znaczenie dla kultywowania tradycji. Znaczenie po-

znawcze ma zorganizowana wystawa ptactwa ozdobnego i zwie-

rz¹t futerkowych czy wystawa sztuki ludowej. Piêkna pogoda

i bogactwo oferty kulinarnej sprawi³o, ¿e zabawa trwa³a do póŸnych

godzin nocnych.

Korowód do¿ynkowy
Korowód do¿ynkowy w Jaworzu od wielu lat jest jednym z naj-

bardziej oczekiwanych  wydarzeñ Jaworzañskiego Wrzeœnia nie

tylko przez mieszkañców ale i przyje¿d¿aj¹cych do nas goœci.

Barwny, kolorowy, ciekawy, ze scenkami rodzajowymi, od no-

woczesnych pojazdów mechanicznych po zabytkowe traktory

pana Hornika. W tym roku dodatkow¹ atrakcj¹ by³ przejazd

motocyklistów. Korowód formowa³ siê tym razem w gospodar-

stwie Paw³a Stekli pod czujnym okiem wiceprzewodniczace-

go Rady Gminy Z. Putka.  Zaprzêgi konne – ka¿dy inny, ka¿dy

piêknie udekorowany. Wszystko to warto by³o zobaczyæ. Zapra-

szamy naszych Czytelników do obejrzenia galerii zdjêæ, które

najlepiej oddaj¹ tê czêœæ do¿ynek.

Jeszcze przed wjazdem korowodu do¿ynkowego na teren

amfiteatru, panie z Przedszkola nr 1 wraz dyrektor W³adys³a-
w¹ Dybczak obdziela³y na wjazd korowodu piêknie wykona-

nymi woñkami, tak aby wszyscy mogli lepiej odczuæ radosn¹

atmosferê wspólnych do¿ynek.

Nabo¿eñstwo Ekumeniczne
W tym roku mottem nabo¿eñstwa ekumenicznego – dziêk-

czynnego za plony by³y s³owa Psalmu 145;16.  „Otwierasz

rêkê sw¹ i nasycasz do woli wszystko co ¿yje”. Nabo¿eñstwo

celebrowali ze strony koœcio³a ewangelicko-augsburskiego ks.

W³adys³aw Wantulok i ks. Andrzej Krzykowski, który jed-

noczeœnie wyg³osi³ kazanie. Koœció³ rzymskokatolicki repre-

zentowa³ ks. Witold Zahraj. Ze wzglêdu na stan zdrowia

w nabo¿eñstwie tym nie móg³ uczestniczyæ proboszcz miej-

scowej parafii katolickiej ks. Adam Gramatyka. Œpiewem na-

bo¿eñstwo uœwietni³ chór parafii ewangelickiej pod dyrekcj¹

Ruty Janik.

Ks. A. Krzykowski w kazaniu zwróci³ uwagê nie tylko na dar,

jaki otrzymujemy od Boga w postaci chleba, ale tak¿e inne

dary jak zdrowie, pokój, praca, rodzina, za które to dary winni-

œmy ka¿dego dnia dziêkowaæ. Jednak wa¿ne jest nie tylko

dziêkowanie za dary, ale i potrzeba serca aby chcieæ tymi da-

rami dzieliæ siê z potrzebuj¹cymi. Na zakoñczenie nabo¿eñ-

stwa ksiê¿a udzielili wszystkim zebranym b³ogos³awieñstwa,

potem wszyscy wspólnie odœpiewali pieœñ ”Bo¿e coœ Polskê”.
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W tym dniu w koœciele katolickim p.w. Opatrznoœci Bo¿ej mia³a

miejsce tak¿e uroczysta Msza dziêkczynna za plony.

Natomiast w koœciele ewangelickim w Jaworzu nabo¿eñstwo

z okazji Œwiêta ̄ niw  odbêdzie siê 30 wrzeœnia.

„Plon niesiemy plon w gospodarza dom”
Po nabo¿eñstwie mia³ miejsce ceremonia³ do¿ynkowy przygoto-

wany przez Zespó³ Regionalny Jaworze pod kierownictwem Jana

Chmiela. Czêœci¹ ceremonia³u jest przekazanie przez gospoda-

rzy do¿ynek symbolicznego bochenka chleba na rêce wójta gmi-

ny. Tak wiêc po pierwszej czêœci wystêpu ZR Jaworze, tegorocz-

ny gospodarz do¿ynek Jan Stekla wyg³osi³ swoje przemówienie

do zebranych.  Oto jego fragmenty- „Tó¿ wy wszyscy, co swoji

d³onie przik³odocie  nie jyny do ¿niw, ale i do codziynnych , roz-

majtych  robót gospodarskich, przijmijcie  ³od nas za wszystko

nejcieplejsze podziynkowania |…| spleæmy  swoji ramióna  i stwórz-

my  jednóm, wielkóm  zgodnóm  rodzine. Tu u nas w Gminie,

Regiónie. Zaœ symbolym  tej zgody niech bydóm te chleby, kiere

³ofiarujymy  naszym lokalnym w³adzóm  z nadziejóm, ¿e nie by-

dóm jyny  fulaæ  ³o prawie i sprawiedliwoœci, ale wszelaki  wspól-

nie  wypracowane dobra na wszystkich  miyszkañców   podzie-

lóm sprawiedliwie”.

PóŸniej równie¿ Zsuzsanna Strohmayer – gospodyni do¿ynek

skierowa³a do nas kilka s³ów dziêkuj¹c za zaszczyt pe³nienia tej

roli w Jaworzu, ale tak¿e dziêkuj¹c wszystkim rolnikom za trud

ich pracy. Z kolei wójt Zdzis³aw Bylok przejmuj¹c w darze ten

bochen chleba tak¿e do³¹czy³ siê do podziêkowañ dla rolników

ale i wszystkich, którzy swoj¹ prac¹ przyczyniaj¹ siê do rozwoju

Jaworza. W swoim przemówieniu wójt wspomnia³ równie¿ o wy-

konanych chodnikach, remontach dróg, kanalizacji, modernizacji

amfiteatru i innych inwestycjach, które mog³y byæ zrealizowane

g³ównie dziêki funduszom pochodz¹cym z Unii Europejskiej. Dal-

sze inwestycje przede wszystkim zwi¹zane z zagospodarowa-

niem Ÿróde³ geotermalnych przyczyni¹ siê do zasadniczej zmia-

ny oblicza i roli Jaworza nie tylko w województwie œl¹skim.

W tym dniu na uroczystoœci przybyli pose³ Jacek Falfus, któ-

ry przy³¹czy³ siê do ¿yczeñ dla naszych rolników oraz cz³onek

Zarz¹du Województwa Œl¹skiego Marian Ormaniec. M. Or-

maniec przekaza³ mieszkañcom i naszej samorz¹dowej w³a-

dzy oprócz ¿yczeñ, dobr¹ nowinê. Urz¹d Marsza³kowski po-

dejmie odpowiednie decyzje, które spowoduj¹ pokonanie ist-

niej¹cych warunków formalnych blokuj¹cych proces inwesty-

cyjny zagospodarowania Ÿróde³ termalnych.

W programie czêœci oficjalnej przewidziano równie¿ wrêczenie

medali „Zas³u¿ony dla Jaworza” nadanych uchwa³¹ Rady Gmi-

ny Romanowi Greniowi i Jackowi Rybarkiewiczowi. Wójt

Zdzis³aw Bylok w ciep³ych s³owach pogratulowa³ wyró¿nio-

nym i wraz z Przewodnicz¹cym Rady Gminy Anrzejem Œliwk¹
zaprosili obu panów na scenê. Niestety Jacek Rybarkiewicz

z powodu nieobecnoœci nie odebra³ medalu, natomiast Roman

Greñ, by³y wicewójt Jaworza, z ogromnym wzruszeniem po-

dziêkowa³ za medal i tytu³ „Zas³u¿ony dla Jaworza”.

Dalsz¹ czêœæ programu wype³ni³y wystêpy zespo³ów artystycz-

nych, Biesiada Œl¹ska oraz zabawa taneczna. Tego dnia pogo-

da by³a wymarzona, dziêki temu amfiteatr „pêka³ w szwach”.

Ale Jaworzañski Wrzesieñ to nie tylko oficjalne ceremonie, wy-

stêpy i gastronomia. W tym roku mogliœmy tak¿e podziwiaæ wy-

stawê prac rzeŸbiarskich i malarskich twórców regionalnych Jó-
zefa Dziêdziel, Doroty i Aleksandra Gogler, Mieczys³awa
Grenia, Mieczys³awa GwoŸdzia i Juliana Sygut, zobaczyæ

ale i kupiæ prace rêczne  wykonane  przez  W³adys³awa DuŸnia-
ka, a tak¿e  piêkne i ró¿norodne  wrêcz mistrzowsko wykonane

przez miejscowe Ko³o Pañ dzia³aj¹ce przy parafii ewangelickiej w

Jaworzu ozdoby, bukiety i inne przedmioty.

W tym roku po raz pierwszy swoje stoisko mia³ tak¿e  Koœció³

Adwentystów Dnia Siódmego, którego cz³onkowie  szeroko

reklamowali  pozycje ksi¹¿kowe z zakresu zdrowego od¿y-

wiania,  walki z na³ogami. Na miejscu mo¿na by³o  zakupiæ

wspomniane pozycje ksi¹¿kowe, uzyskaæ  wiele cennych in-

formacji z zakresu profilaktyki zdrowotnej, ale i dokonaæ degu-

stacji potraw – zdrowych,  pozbawionych tych wszystkich

„dodatków”, które powoduj¹ wiele chorób  cywilizacyjnych. Jak

by³o widaæ zainteresowanie  t¹ tematyk¹ by³o du¿e, pytanie

tylko ile osób  zdecyduje siê  zamieniæ  przyjemne dla podnie-

bienia grilowane miêso na zdrowsze bezmiêsne potrawy.

Tak wiêc ka¿dy podczas tych dwóch dni do¿ynek zapewne zna-

laz³ coœ dla siebie. Pozostaje teraz tylko czekaæ  na kolejne do-

¿ynki za rok i  ¿yczyæ sobie i organizatorom aby by³y równie

udane jak te w ramach  XXI Jaworzañskiego Wrzeœnia.

GOSPODARZE DO¯YNEK
Rokrocznie gospodarzami naszych do¿ynek byli mieszkañcy

Jaworza- ma³¿onkowie wspólnie prowadz¹cy swoje gospodar-

stwo. W tym roku z inicjatywy  wiceprzewodnicz¹cego Rady

Gminy Jaworze Zygmunta Podkówki, postanowiono zorga-

nizowaæ do¿ynki w miêdzynarodowej obsadzie  Gospodarzy.

I tak – gospodarzem ze strony  polskiej i zarazem Gminy Ja-

worze by³ Jan Stekla, natomiast  gospodyni¹ Wêgierka z gmi-

ny Jaszszentandras - Zsuzsanna  Strohmayer. Wszyscy byli

zachwyceni t¹ par¹ gospodarzy.

Jan Stekla  jest mieszkañcem Jaworza, prowadzi niewielkie

gospodarstwo rolne  1,21 ha, dodatkowo dzier¿awi 4 ha grun-

tów. G³ównie uprawia zbo¿a, trawy na siano i wypas. Oprócz

hodowli inwentarza drobiowego, hoduje tak¿e owce, posiada 16

rodzin pszczelich, Jan Stekla znany jest tak¿e ze swojej dzia-

³alnoœci spo³ecznikowskiej; jest kolejn¹ kadencjê radnym Rady

Gminy, a w Radzie Gminy pe³ni funkcjê Przewodnicz¹cego

Komisji Ochrony Œrodowiska i Polityki Spo³ecznej, jest cz³on-

kiem Ko³a Pszczelarzy, Wiceprzewodnicz¹cym Rejonowej

Spó³ki Wodnej Jasienica-Jaworze.

Zsuzsanna  Strohmayer – mieszka na Wêgrzech w gminie

Jaszszentandras,
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Zsuzsanna  i Adam Strohmayer przybyli do nas z Wêgier na zapro-

szenie Wójta Z. Byloka. Aby przybli¿yæ czytelnikom osobê Zsuz-

sanny postanowiliœmy zadaæ jej kilka pytañ. Z. Strohmayer jest w

Polsce po raz drugi. Pierwszy raz u nas w Jaworzu by³a wiosn¹ tego

roku. Jak mówi Zsuzsanna propozycjê pe³nienia honorów gospodyni

do¿ynek przyjê³a z radoœci¹ ale i obawami jak sobie poradzi w tej roli.

Jak by³o - ka¿dy z obecnych widzia³ - œwietnie sobie poradzi³a,

a bariera jêzykowa dziêki t³umaczeniu przez Bogus³awê Szeren-
ces nie stanowi³a przeszkody. W swojej miejscowoœci Pañstwo Z.A.

Strohmayer prowadz¹ gospodarstwo agroturystyczne oraz turysty-

225 LAT KOŒCIO£A  EWANGELICKO-AUGS-
BURSKIEGO W JAWORZU
Tyle lat liczy ju¿ koœció³ i parafia ewangelicko-augsburska w Jawo-

rzu. W czasach kontrreformacji kiedy ewangelikom zabrano ko-

œcio³y, wierni tego wyznania spotykali siê na nabo¿eñstwach

w tzw „leœnych koœcio³ach". Najbardziej znanym takim miejscem

jest  Równica  „przy kamieniu”. Równie¿ u nas w Jaworzu znajduje

siê takie miejsce, zwane „uroczyskiem kultowym”. Ostatnio od-

krytym takim miejscem „leœnego koœcio³a” jest Kamieñ o³tarzowy

ewangelików sprzed 400 lat znaleziony w lesie na ̄ ywiecczyznie

Po ustaleniach z p. nadleœniczy in¿. Mari¹ Ciapk¹ z Wêgierskiej

Górki i ks Janem Byrtem z Parafii Ewangelickiej w Szczyrku po

400 latach w tym miejscu – w lasach w Lipowej Ostre w  odnale-

zionym miejscu zwanym „Do wiary”  odbêdzie siê  ekumeniczne

nabo¿eñstwo. Od 1781 roku dziêki Patentowi Tolerancyjnemu ce-

sarza  Józefa II, ewangelikom pozwolono wybudowaæ koœcio³y -

lecz pod œciœle okreœlonymi warunkami. Jednym z takich koœcio-

³ów jest w³aœnie koœció³ ewangelicki w Jaworzu  Pocz¹tkowo  ko-

œcio³y te mog³y nazywaæ siê tylko domami modlitwy, a budynki te

nie mog³y przypominaæ wygl¹dem zewnêtrznym koœcio³a- a wiêc

by³y bez wie¿, wejœcia nie mog³y znajdowaæ siê od g³ównej ulicy

itp. Tyle krótkiego rysu historycznego. Wracaj¹c do czasów dzi-

siejszych - na pami¹tkê tamtych wydarzeñ w niedzielê 19 sierpnia

mia³a miejsce w Jaworzu uroczystoœæ 225 - lecia poœwiêcenia

koœcio³a ewangelickiego. Tradycyjnie nabo¿eñstwo poprzedzone

by³o porankiem pieœni i muzyki religijnej wykonywanej przez miej-

scowy chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu, chór

ewangelicki z Trzanowic (Republika Czeska) , Zespó³  Cantate

dzia³aj¹cy przy parafii ewangelickiej w Jaworzu. Poranek ten uœwiet-

ni³ równie¿ Jan Chmiel, który zaprezentowa³ jeden ze swoich

wierszy zawarty w swoim tomiku poezji. Kilka minut po godzinie

10.00 rozpoczê³o siê uroczyste nabo¿eñstwo, w którym liturgiê

sprawowali ks. W³adys³aw Wantulok, ks.  Andrzej Krzykow-
ski i ks. radca Ryszard Janik. Kazanie wyg³osi³ zwierzchnik Die-

cezji Cieszyñskiej Koœcio³a ks bp Pawe³ Anweiler. Po nabo¿eñ-

stwie ks. bp P. Anweiler, ksiê¿a miejscowej parafii ewangelickiej

oraz wierni, przeszli na miejscowy cmentarz gdzie dokonano po-

œwiêcenia nowej czêœci cmentarza wraz z nowym krzy¿em. Ty-

dzieñ póŸniej w dniach 25-26  sierpnia  w Villi Barbara odoby³a siê

sesja naukowa z wyk³adami poœwiêconymi wybranym aspektom

Patentu Tolerancyjnego.

O randze sesji œwiadczy lista goœci, którzy przyjêli zaproszenie i wziêli

udzia³ w spotkaniu, a w szczególnoœci:

I. Goœcie reprezentuj¹cy duchowieñstwo:

ks. Pawe³ Anweiler, biskup Diecezji Cieszyñskiej Koœcio³a

Ewangelicko-Augsburskiego,

ks. dr Stanis³aw Piêtak, biskup Œl¹skiego Koœcio³a Ewangelic-

ko-Augsburskiego w Republice Czeskiej,

- Ks. Jan Niedoba, biskup Luterañskiego Koœcio³a w Republice

Czeskiej.

- Ks. dr Jan Szarek, biskup senior Koœcio³a Ewangelicko-Augs-

burskiego w Polsce.

oraz 12 ksiê¿y z ró¿nych parafii w Polsce.

II. Goœcie naukowcy:

- Prof. dr hab. Ewa Chojecka - Uniwersytet Œl¹ski

- Ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz - Ch. A. T., Uniwersytet Œl¹ski

- Dr Wac³aw Gojniczek Uniwersytet Œl¹ski

- Dr Daniel Sprawek uniwersytet w Rep. Czeskiej

- Dr Józef Szyneczek uniwersytet w Rep. Czeskiej

III. Goœcie reprezentuj¹cy samorz¹d:

- Alfred Brudny - pose³ do Sejmiku Œl¹skiego

- Rudolf Galocz - radny Powiatu Bielskiego

- Zdzis³aw Bylok - Wójt Gminy Jaworze

Na sesji wyg³oszono 11 referatów zwi¹zanych z Patentem tole-

rancyjnym, prezentacj¹ „leœnych koœcio³ów" na Œl¹sku Cieszyñ-

skim i powstaniem zborów tolerancyjnych.

Organizatorami sesji byli oddzia³ PTE w Jaworzu, Diecezja Cieszyñ-

ska Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego oraz Instytut Diecezjalny.

pf 

kê konn¹ przez ca³y rok. Aktywnie co roku uczestnicz¹ w organizacji

Œwiatowych Dni Jassów odbywaj¹cych siê na terenie gminy Jasz-

szentandras, oraz  wraz ze swoimi koñmi uatrakcyjniaj¹ dni poszcze-

gólnych miejscowoœci w swojej okolicy. Na Wêgrzech nie ma typo-

wych naszych polskich do¿ynek, ale w niektórych miejscach organi-

zuje siê tzw. œwiêto ¿niw, podczas których odbywaj¹ siê ró¿ne kon-

kursy, wœród których jednym z ciekawszych jest gotowanie gulaszu

z koguta. Pañstwo Strohmayer przybyli do nas z Sabo Laslo- rad-

nym z Jaszszentandras  oraz dzieæmi  bior¹cymi udzia³ w wystêpach

                                                                                       pf
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Franciszek  Karol Szpok

„ …chcia³oby siê czasami pozostaæ tu na zawsze…”

JAWORZE MARII D¥BROWSKIEJ
W dniu 19 maja 1965 roku zmar³a w War-

szawie Maria D¹browska, najwybitniejsza

wspó³czesna pisarka polska, której drogi

¿yciowe przywiod³y do uroczego podbeskidz-

kiego Jaworza, wielbionego przez ni¹ w mo-

wie i piœmie. Kultura nasza ponios³a niepowetowana stratê.

Nad grobem wielkiej literatki Jaros³aw Iwaszkiewicz powie-

dzia³ :

„ Maria D¹browska spocznie w ziemi, któr¹  sobie sama na

spoczynek obra³a. Ale jej dzie³o, otoczone mi³oœci¹ wszyst-

kich Polaków, œwieciæ bêdzie jak nigdy nie gasn¹ca konste-

lacja. Przetrwa ono burze i gromy, przetrwa pogody i œciem-

nienia – samo pe³ne burz, pogód i mroków – przetrwa jako

ocean najczystszej polszczyzny, jako owoc g³êbokich roz-

myœlañ nad losem cz³owieka i ojczyzny… „.

Ks. Jan Zieja zwraca³ siê do zmar³ej w przemówieniu na Jej

pogrzebie s³owami:” Uczy³aœ nas m¹drej dobroci …”.Nato-

miast w „Tygodniku Powszechnym” Andrzej Kijowski napi-

sa³ po Jej zgonie: „Maria D¹browska nie mo¿e umrzeæ …”.

Te choæby, a nie jedyne przecie¿, g³osy zapowiada³y nie-

œmiertelnoœæ piœmienniczego dzie³a Autorki. I st¹d te¿ w Pol-

sce nazwano jej imieniem wiele ulic i placów, instytucji kul-

turalno-oœwiatowych i szkó³. Równie¿ m³odzie¿ i dyrekcja

jaworzañskiej Szko³y Podstawowej nr 1 obra³a pisarkê za

sw¹ patonkê. Kierowano siê przy tym wyborze Jej wielokrot-

nymi bytnoœciami w umi³owanej wsi pod B³atni¹, gdzie spo-

tyka³a siê z licznymi przyjació³mi i gdzie pisa³a fragmenty

swej wspania³ej epopei „ Noce i dnie”.

W latach 1927 – 1939 Maria D¹browska przyje¿d¿a³a czê-

sto do Jaworza dla wypoczynku i kuracji. Zamieszkiwa³a

u rodziny Czopów, prowadz¹cych tutejsze renomowane sa-

natorium. W willi „Zoœka” pañstwa Kosibowiczów spotyka³a

siê z wybitnymi literatami i politykami, jak choæby Zofi¹ Kos-
sak–Szczuck¹ i Julianem Tuwimem, ministrem Jêdrze-
jewiczem i wojewod¹ Józewskim. Pisarka polubi³a i darzy-

³a sympati¹ zarówno sam¹ wieœ, jak te¿ i jej mieszkañców.

Da³a temu wyraz w szeregu publikacji, zamieszczonych

w warszawskich czasopismach. W „ Tygodniku Ilustrowa-

nym” nr 45 z 05.11.1927 r. napisa³a:

„W Jaworzu, na Œl¹sku Cieszyñskim, znajduje siê maleñki,

mo¿na by powiedzieæ przydro¿ny, zak³ad leczniczo – wypo-

czynkowy im. dr Czopa. Jest otwarty w ci¹gu ca³ego roku

i stosuje kuracjê przyrodolecznicz¹ oraz dietetyczn¹ w naj-

rozmaitszych przypadkach nerwowych i ustrojowych chro-

nicznych niedomagañ. Zak³ad jest bardzo ma³o znany, cho-

cia¿ istnieje ju¿ piêædziesi¹t lat i kiedyœ, za czasów œwiet-

noœci, gromadzi³ najwytworniejsze towarzystwo Krakowa,

a miewa³ goœci nawet z Austrii i Czech. Mieœci³ siê wtedy

w pa³acu jaworzañskim, poœród malowniczego parku, mia³

nieodzowny „ deptak”, fontannê i orkiestrê ….

Dziœ te czasy pamiêta jedynie pan Dudek  (mój stryjeczny

dziadek – przyp. F.K.Szpok) , masa¿ysta i k¹pielowy, osto-

ja zak³adu, a oprócz tego w³aœciciel ober¿y „Pod Rotuzem”

i siwego konia, który odwozi goœci zak³adowych na kolej …”.

Tyle wyj¹tek z obszernego artyku³u, odnosz¹cego siê do ów-

czesnego jaworzañskiego kurortu. Natomiast jaworzanom wy-

stawi³a takie oto œwiadectwo w „Kurierze Warszawskim”

z 1929 r. :

 „Lud, który tu ¿yje i pracuje, jest naprawdê godny uwagi.

Jest on po europejsku oœwiecony i wychowany, a jednocze-

œnie prawdziwie staropolski.  Mówi jêzykiem Reja i Kocha-

nowskiego…”.

Rok póŸniej, w tym samym piœmie, da³a nastêpuj¹c¹ cha-

rakterystykê tej podbeskidzkiej miejscowoœci letniskowo- ku-

racyjnej:

„Do Jaworza przyje¿d¿a siê, po raz pierwszy tak, jak siê

wyje¿d¿a dok¹dkolwiek b¹dŸ, aby spêdziæ kilka wypoczyn-

kowych, albo leczniczych tygodni, nastêpnie powraca siê

tutaj wci¹¿ i wci¹¿, a wreszcie chcia³oby siê czasami pozo-

staæ tu na zawsze… Lecz oczywiœcie, sam krajobraz i sam

³askawy klimat nie s¹ wszystkim. Znajduje siê tu jeszcze,

prócz tego, niedu¿e sanatorium przeznaczone dla rekonwa-

lescentów, dla przemêczonych, przepracowanych, nerwo-

wych oraz chorych na wszelkie cierpienia zwi¹zane z niedo-

maganiami systemu nerwowego. Po³¹czenie komfortu za-

k³adu leczniczego z zupe³nie sielskim charakterem miejsco-

woœci, któr¹ omin¹³ szczêœliwie wspó³czesny  „jarmark pró¿-

noœci”, gdzie nie ma ha³asu i jazzbandu, a dancing mo¿na

uprawiaæ jedynie w wiejskiej gospodzie przy dŸwiêkach stra-

¿ackiej orkiestry – to w³aœnie dla pewnych zw³aszcza uspo-

sobieñ czyni jaworze uzdrowiskiem jedynym i niezrównanym

w swoim rodzaju…”.

I ten piêkny, obrazowy i pochlebny opis podbeskidzkiego

kurortu, który status uzdrowiska uzyska³ w 1862 r., ze stro-

ny naszej wielkiej literatki nie wymaga z pewnoœci¹ ¿adnego

komentarza, jest bowiem a¿ nazbyt oczywisty, a jaworzanie

mog¹ siê li tylko z tego rodzaju opinii o swym rodowym gnieŸ-

dzie radowaæ ca³ym sercem i dusz¹. Jaworze odwiedzi³o wielu

wybitnych i s³awnych ludzi kultury, nauki i polityki. Wszyscy

pozytywnie wypowiadali siê o tej miejscowoœci oraz jej lud-

noœci, ale tyle dobrych s³ów, które pad³y ze strony patronki

jaworzañskiej szko³y, nie wypowiedzia³y ¿adne usta.

W „Dziennikach” Marii D¹browskiej wyczyta³em zapis, który

mnie szczególnie zainteresowa³:
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„Jaworze 9 VII 1939. Niedziela. Ju¿ od paru tygodni jestem

w Jaworzu w fantastycznym domu pana Henryka (wojewody

wo³yñskiego a póŸniej ³ódzkiego Józewskiego -  przyp. F.K.

Szpok). Fantastycznie te¿ spêdzamy czas, ca³y dzieñ bez

ubrania, na le¿akowaniu, albo na pracy w ogrodzie …”.

Otó¿ wojewoda by³ najbli¿szym s¹siadem moich rodziców
w Jaworzu Górnym pod samym lasem. A ja, kilkuletni ch³opak,

zanosi³em do jego willi z naszej gajówki owoce i nabia³, które z

pewnoœci¹ spo¿ywa³a równie¿ pisarka, podobnie jak to czyni³a

u nas, czêstowana goœcinnie przez moja mamê Annê.

Tak wiêc, jako ma³y szkrab mia³em szczytn¹ okazjê „ocieraæ

siê” o wielkich ludzi z wielkiej polityki, którzy w Jaworzu znaleŸli

sobie miejsce do wytchnienia i wspólnych rozmyœlañ. Ale

w jeszcze szczytniejszej sytuacji znajdowali siê nasi przyjacie-

le Jadwiga i Teofil Gawlasowie, którzy bezpoœrednio graniczyli

z posesj¹ premierostwa Jêdrzejewiczów, s¹siadów wojewody,

czyli prominentów w³adzy ówczesnej RP najwy¿szej rangi.

A ich córka Marysia, o której przed laty pisa³em na ten temat

w „Echu Jaworza”, by³a przez nich bardzo lubiana i ho³ubiona.

*    *    *
Maria D¹browska urodzi³a siê 06.10.1889 r. w Russowie ko³o

Kalisza w rodzinie drobnoszlacheckiej. W latach 1907 – 1914

studiowa³a za granic¹ nauki przyrodnicze, ekonomiczne i so-

cjologiczne. St¹d Jej póŸniejsze uczulenie na problematykê

spo³eczn¹, a wiêc krzywdy i niedole cz³owiecze. Najwa¿niej-

szym dzie³em ¿ycia sta³a siê wspania³a epopeja „Noce i dnie”.

Wœród utworów znajduj¹ siê opowiadania, dramaty historycz-

ne, publicystyka, krytyka literacka, przek³ady… Za sw¹ dzia-

³alnoœæ piœmiennicz¹ i spo³ecznikowsk¹ zosta³a uhonorowana

wieloma najwy¿szymi orderami i odznaczeniami, pañstwow¹

nagrod¹ literack¹ i doktoratem h.c. Uniwersytetu Warszaw-

skiego…

                                                          Franciszek K. Szpok

Mieczys³awa Peterka
Niech cieszyñska gwara nigdy nie zaginie
„Spóminki z downych roków”

EISENQUELA
Ustróñ by³ z downa znany jako

kurort. Przijy¿d¿ali tu jeszcze

za cysorza bogaci panowie

z Biylska, Cieszyna i Opawy

abo te¿ z Prus i Górnego Œlón-

ska. Jejich paniczki paradowa-

³y po parku w d³ógich szatach,

z parazolami w rynkach, coby

ich te¿ s³oñce, broñ Panie

Bo¿e, nie ³opoli³o.

Ponikiere z tych paniczek sie

lyczy³y w damfie kómpielami

szlakowymi. Mia³o to byæ dobre na rewme, bo dowano tam

siarke. Ustróñ mio³ te¿ i swoji b³oto – borowine. To zaœ robili

z tego  ³obk³ady na chore miejsca. Letnikorze miyszkali abo

w kurhotelu, abo po kwatyrach czy w kurhauzie.

Po kómpielach a ³obk³adach, i po ³obiedzie, szli do gospody

abo do kafehauzu porzóndziæ i poczytaæ gazety. Ty gazety

wisia³y w takich trzcinowych ramkach. Insi szli sie przelufto-

waæ na szpacyr. Dró¿ke mieli piyknóm, bo za potokym  Go-

œcieradowcym a¿e do Eisenqueli.

To by³o nejbar¿y znane miejsce szpacyrowe a¿e do drugij

wojny œwiatowej. Eisenquelóm mianowano po naszymu ³od

cysarskich czasów Ÿród³o, z kierego lo³a sie zielazisto woda.

Kamiynie ³od tej wody by³y we Ÿródle a¿e czyrwióne. Prawili,

co ta woda te¿ lyczy³a, ale anemije.

Sprostowanie Autora: artyku³u pt. „Piêkno naszej ojcowi-
zny” zamieszczonego w sierpniowym wydaniu „Echa Jawo-

rza”.

1.Przez przeoczenie na widokówce „Skansenu” opuszczo-

no podpis wykonawcy zdjêæ: Józef Czader

2.W tekœcie niew³aœciwie napisano „na³ê¿owianie” zamiast

„na³ê¿anie”.

Przepraszamy.                                                  Redakcja

Jak my z familijóm przijy¿d¿ali do Ustrónio, do ciotki Mary-

cze w ³odwiedziny, to sie szpacyrowa³o te¿ do tej Eisenqueli

po po³edniu. Szli my z „ wielkij” cha³py, w kierej ciotka miysz-

ka³a. Mianowali my jóm tak, bo miyszka³o tam moc robotni-

czych familiji. Po szpacyrze do Eisenqueli to ju¿ zostawa³a

jyny dróga na sztacyjón, do cugu, i wraca³o sie do cha³py na

wieczór, By³y to piykne, familijne niedziele.

*   *   *
Na tym koñczymy drukowanie Peterkowych arcyciekawych

i po¿ytecznych „pere³ek” gawêdziarskich. Zainteresowanych

odsy³amy do lektury „ Spóminek …”, które z pewnoœci¹ znaj-

duj¹ siê w naszej Gminnej Bibliotece.

A przy tej przyle¿ytoœci ponownie upraszam Sz. Czytelni-

ków i sympatyków „Echa Jaworza” do nadsy³ania do naszej

Redakcji ró¿norakich gawêdziarskich tekstów. Zw³aszcza my-

œlê tu o moim serdecznym Przyjacielu – Romku Rudzkim,

który zna prastar¹ gwarê jaworzañsk¹ nie gorzej niŸli nasi

prastarzykowie. Bo przecie¿ chodzi nam wszystkim jawo-

rzanom o ratowanie od zatracenia jednego z najwa¿niejszych

elementów naszej rodzimej to¿samoœc

     Do druku przygotowa³ - F.K.Szpok
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I TYLKO O TO IM CHODZI£O
Jaworze oprócz fantastycznej historii, wspania³ej przyro-

dy ma równie¿ fantastycznych i wspania³ych ludzi, pasjo-

natów i mi³oœników tej ziemi.

Piotr Gaw³owski wiele razy zaskakiwa³ kolegów i znajo-

mych. Nieustannie coœ go fascynuje i poci¹ga do poszu-

kiwania i dokumentowania historii. Ale wyczyn z 2000 r.,

jakim by³a pielgrzymka do Rzymu – górami – stanie siê

legend¹.

Na stronie internetowej przeczyta³em: „W tej 1650-kilo-

metrowej wyprawie, pod kierownictwem Grzegorza Ho-
lerka, uczestniczyli poza Piotrem Gaw³owskim, Fran-
ciszek Wawrzuta i Pawe³ Mszyca. Trasa rozpoczê³a siê

w Wadowicach 21 czerwca 2000 r. i zakoñczy³a siê 13

sierpnia 2000 r. w Rzymie na Placu Œw. Piotra. Uzgodnio-

na wczeœniej audiencja uczestników pielgrzymki u Ojca

Œwiêtego Jana Paw³a II (i zwiedzenie Watykanu), odby³a

siê w dniu 15 sierpnia 2000 r. Z Wadowic dzielnej czwórce

piechurów krótko towarzyszy³a grupa turystów tras¹ przez

Beskid Ma³y i czêœciowo ¯ywiecki. Dalej ju¿ tylko w czte-

rech pod¹¿ali tras¹ przez Beskid ¯ywiecki, Sulowskie

Ska³y, Góry Stra¿owskie, Góry Innowieckie, Bia³e Karpa-

ty, Ma³e Karpaty, Góry Litawskie, Alpy, w tym Seetaler

Alpen, z najwy¿szym szczytem Zirbitzkogel 2396 m. Na-

stêpnie trasa wiod³a przez Villach i Dolomity, z zejœciem

do Udine. Dalej ju¿ poboczami dróg, sma¿eni w³oskim "sol

e mio" i spalinami, po rozpalonym asfalcie kontynuowali

marsz wzd³u¿ brzegu b³êkitnych wód Adriatyku, do kolo-

rowej Wenecji, po czym do Rawenny, Rimini, Asy¿ i do

Rzymu.”

O wyczynach Piotra Gaw³owskiego mo¿na by opowiadaæ

bez koñca, ale tym razem coœ prozaicznego, ale jak¿e

wymownego.

ZNAK STOI I BÊDZIE STA£
23.10.2001 r. Piotr Gaw³owski, jako spo³eczny realizator

i koordynator prac przy oznakowaniu i wytyczeniu trasy

turystycznej prowadz¹cej do „uroczyska kultowego” z XVII

wieku, powiadomi³ Parafiê Ewangelicko-Augsbursk¹ i Radê

Gminy Jaworze o tym, ¿e szlak turystyczny jest gotowy.

Na stromym wschodnim stoku góry Wysokie, w bardzo

malowniczym miejscu wœród starodrzewia œwierkowo – jo-

d³owego, znajduj¹ siê œlady 13. kaskadowych rzêdów

z kamienia, gdzie przeœladowani ewangelicy zbierali siê

i zasiadali w leœnym koœciele. Jaworze, oprócz Wis³y,

Ustronia i Bielska – Bia³ej, w 1671 r. zaistnia³o w historii

„koœcio³ów bez murów i dachu”, które s³u¿y³y wiernym prze-

œladowanym w czasach kontrreformacji. Pan Piotr wraz

z Barbar¹ Jankowsk¹, Andrzejem Kamiñskim, Janem
Libosk¹, Marcinem Bi³kiem, Tadeuszem Mynarskim
i Stanis³awem Misztalem z w³asnej i nieprzymuszonej

woli oznaczyli turystom trasê dojœcia do tego szczegól-

nego miejsca. Pan Piotr opiekuje siê obiektem, pilnuje

oznakowania trasy i znaków, dba o jego estetyczny wy-

gl¹d, nawet wynosi œmieci nie tylko zreszt¹ z koszy. Nie-

stety wandale gdzie siê pojawi¹ tam pozostawiaj¹ niechlub-

ne œlady swojej g³upoty i obyczajowego zdziczenia. W lipcu

ubieg³ego roku Pan Piotr poszed³ obejrzeæ jak w trakcie

sezonu turystycznego wygl¹da to zabytkowe miejsce.

Oko³o 200 m przed obiektem na solidnym s³upie umoco-

wana by³a tablica wskazuj¹ca kierunek dojœcia na miej-

sce. Zaskoczony, dojrza³ z daleka obciêty kikut s³upa. Nie

pierwszy to przypadek tchórzliwego, bezsensownego ata-

kowania najzwyklejszych rzeczy, które mówiæ nie potra-

fi¹, ¿eby mog³y wykpiæ i wydaæ „œmia³ka”. W listopadzie

w trakcie kolejnej inspekcji uroczyska towarzysz¹cy Panu

Piotrowi Marcin Bi³ek, niedaleko w chaszczach, znalaz³

uciêty s³up z tablic¹. Z kolegami postanowili zrobiæ nowy

jeszcze solidniejszy s³up, który te¿ mówiæ nie potrafi, ale

wandala puœci bez zêbów, niestety tylko w pile. Jak po-

stanowili tak zrobili.

12 lipca br. we trójkê Jan Stekla, Marcin Bi³ek i Piotr
Gaw³owski najpierw z przygodami przetransportowali trak-

torem materia³y i sprzêt - traktor, co rusz na stromiznach

stoku chcia³ „stawaæ dêba”. Jak wreszcie dojechali na miej-

sce musieli nie lada siê nag³owiæ i narobiæ, ¿eby s³up stan¹³

taki jak chcieli – wandalo-odporny.. Uda³o siê. Znak stoi

i bêdzie sta³, bo jest tam potrzebny. I tylko o to im chodzi³o

wb

NASI  NIEZWYCZAJNI
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PLANY I DOKONANIA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH I
ZESPO£ÓW ARTYSTYCZNYCH

Z ̄ YCIA NASZEGO KO£A
Ko³o Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 8 Jaworze 10 lipca 2007

r. zorganizowa³o udan¹ wycieczkê do Pszczyny i Tych, przy du¿ej

pomocy Oœrodka Promocji Gminy. Program wycieczki obejmowa³

zwiedzanie Zamku w Pszczynie oraz Muzeum Browaru w Tychach.

Zainteresowanie uczestników wycieczki produkcj¹ piwa by³o

ogromne. Wycieczka by³a potrzebna, aby zapomnieæ o „szarej

rzeczywistoœci”. Oprócz wycieczki, Ko³o zorganizowa³o dwa pik-

niki w Jaworzu Na³ê¿u u podnó¿a szczytu B³otnego. Jest to wspa-

nia³e miejsce na wypoczynek i relaks. W specjalnie przygotowa-

nym dla turystów sza³asie mo¿na skorzystaæ z ro¿na.

Spotkanie wtorkowe umili³ nam swoj¹ obecnoœci¹ Pan Jan Chmiel

recytuj¹c swoje wiersze. Odby³o siê równie¿ spotkanie z Wice-

przewodnicz¹cym Rady Gminy Jaworze Zygmuntem Podkówk¹,

który wyœwietli³ nam prezentacjê multimedialn¹ „Jaworze daw-

niej, a dziœ” oraz prezentacjê z pobytu na Wêgrzech. By³o to

bardzo przyjemne spotkanie.

Mamy w planie zorganizowaæ równie¿ spotkanie u Pañstwa Cza-

drów. Podziwiaæ bogaty zbiór motyli, rzeŸb i obrazów. Chcielibyœmy

zachêciæ do wspólnych spotkañ na rozmowie, œpiewie zapomnia-

nych piosenek, wycieczek, w ramach dzia³alnoœci naszego Ko³a,

wszystkich Seniorów z Gminy Jaworze. Spotykamy siê w ka¿dy

wtorek w budynku OSP o godzinie 14.00 dziêki przychylnoœci Pre-

zesa OSP, Urzêdu Gminy oraz Oœrodka Promocji Gminy Jaworze.

Dziêkujemy za ka¿d¹ pomoc na rzecz Ko³a Emerytów, Rencistów

i Inwalidów, zw³aszcza Wójtowi Gminy Jaworze oraz Dyrektorowi

OPG Jaworze.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych do

uczestnictwa w spotkaniach naszego Ko³a!

Z JAWORZAÑSKICH POSIAD
W dniu 10 czerwca odby³y siê kolejne posiady, na których pan

Jan Knie¿yk zapozna³ zebranych z tematem „Miasto Chicago

i jego Polonia”. W temacie tym omówiono: historiê powstania

i rozwoju miasta Chicago oraz jego obecny stan i dorobek mate-

rialny i kulturowy, a tak¿e jego sk³ad etniczny, w tym szczególne

historiê powstania i rozwoju naszej Polonii. W czasie prelekcji

pokazano tak¿e liczne fotogramy (ponad 200), w znacznej czê-

œci wykonanymi przez autora w latach (1995-2006), które doku-

mentowa³y g³ównie materialny dorobek metropolii chicagowskiej.

Z prelekcji tej miêdzy innymi dowiedzieliœmy siê, ¿e:

Chicago jako osada powsta³a w 1779 r. nad po³udniowo-zachod-

nim krañcem jeziora Michigan u ujœcia rzeki Chicago, na tere-

nach wówczas w ca³oœci bêd¹cych we w³adaniu Indian, któ-

rych rz¹d federalny przesiedli³ do rezerwatów dopiero w 1933r.

Prawa miejskie Chicago uzyska³o w 1837r. i wówczas miesz-

ka³o w nim ok. 4000 ludzi, w tym pierwszy Polak kapitan John

(Jan) Napieralski. W tym czasie Jaworze by³o wsi¹ licz¹c¹ po-

nad 1200 mieszkañców, a w jej centrum funkcjonowa³ piêkny

zespó³ pa³acowo-parkowy. W³aœcicielem dziedzicznym Jaworza

by³ wówczas hr. Filip Ludwik Saint-Genois d`Anneaucourt.

W 1871r. w Chicago, licz¹cym wówczas ok. 300 000 mieszkañ-

ców – w tym ok. 2500 Polaków, wybuch³ wielki po¿ar, który trwa³

36 godzin i zniszczy³ wiêkszoœæ budynków w jego centrum

w tym wszystkie drewniane. Naoczny œwiadek tego po¿aru pro-

boszcz polskiej parafii w Chicago ks. Wincenty Barzyñski po

tym po¿arze napisa³: „Prócz Sodomy i Gomory oraz zburzenia

Jerozolimy œwiat czegoœ podobnego nie widzia³. Bogu dziêki, ¿e

nas wybawi³ od tej strasznej kary sodomskiej – tylko 50 familii

polskich zgorza³o”. W tym czasie Jaworze by³o UZDROWISKIEM

i prze¿ywa³o swój pierwszy okres œwietnoœci, w którym rocznie

leczono ok. 480 osób przybywaj¹cych nie tylko ze Œl¹ska Cie-

szyñskiego, lecz równie¿ z Królestwa Polskiego oraz pruskiego

Œl¹ska Górnego i Dolnego. Dwa lata póŸniej w Jaworzu utworzo-

no ochotnicz¹ stra¿ po¿arn¹, która by³a pierwsz¹ wiejsk¹ jed-

nostk¹ przeciwpo¿arow¹ na terenie Œl¹ska Cieszyñskiego.

Od 1990r. w Chicago mieszka ok. 3 miliony ludzi, w tym ok. 212.000

Polaków, a raczej Amerykanów polskiego pochodzenia, w tym

tak¿e pochodz¹cych ze Œl¹ska Cieszyñskiego, z których kilka-

naœcie autor osobiœcie tam spotka³. W ca³ej metropolii chicagow-

skiej mieszka ok. 8,5 miliona ludzi, w tym ok. 950.000 Polaków.

Sk³ad etniczny mieszkañców Chicago jest bardzo zró¿nico-

wany – jest to tygiel wszelkich ras i nacji oraz ich mieszanin,

a tak¿e kultur i obyczajów, które s¹ kultywowane do dziœ.

Polacy stanowi¹ najliczniejsz¹ grupê z poœród przybyszów

z Europy Wschodniej, a wœród bia³ej grupy etnicznej, zajmuj¹

drugie miejsce po Hiszpanii. Obecnie Afro amerykanie stano-

wi¹ ok. 40% ludnoœci Chicago, a Latynosi ponad 20%.

Pierwsz¹ dzielnic¹ polsk¹ by³o TRÓJCOWO (Bucktown) –

nazwa wywodzi siê od parafii polskiego koœcio³a „Œwiêtej Trój-

cy”. Nastêpn¹ polsk¹ dzielnic¹ Chicago jest „Jackowo” – bo

tam mieœci siê parafia œw. Jacka. Skupia siê ona u zbiegu

ulic Milwaukee i Belmonto, gdzie skupia siê wiêkszoœæ biur

i siedzib polskich organizacji oraz polskich sklepów, restau-

racji i koœcio³ów.

Dziêki staraniom pana Ryszarda Stanclika vice prezesa TMJ-tu,

w trakcie wyk³adu pañstwo Ola i Jakub Niedzielski z Rybnika

perfekcyjnie i oryginalnie zaœpiewa³o kilka ciekawych pieœni,

w tym „Czego chcesz od nas Panie” z tekstem Jana Kochanow-

skiego. Niestety w tak krótkiej informacji, nie sposób szerzej

opisaæ omawiany temat, st¹d celowym jest osobiste uczestnic-

two w „Posiadach” organizowanych przez TMJ, na co w dalszym

ci¹gu serdecznie zapraszamy w imieniu jego zarz¹du.

Zestawi³ Jan Knie¿yk
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KOMENDANT POLICJI RADZI

NABÓR DO POLICJI
Komendant Wojewódzki Policji

w Katowicach og³osi³ rozpoczê-

cie procedury doboru kandyda-

tów do s³u¿by w Policji i wyzna-

czy³ terminy przyjêæ do jedno-

stek województwa œl¹skiego:

komend miejskich i powiatowych, do Oddzia³ów i Pododdzia-

³ów Prewencji Policji (dla osób w s³u¿bie kandydackiej), do

Oddzia³ów i Pododdzia³ów Prewencji Policji (dla osób zainte-

resowanych pe³nieniem s³u¿by kandydackiej)

Szczegó³owe informacje o terminach, warunkach i kryteriach

kwalifikacji uzyskaæ mo¿na:

- na stronach internetowych:

a) Komendy G³ównej Policji - www.policja.pl

b) Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - www.sla-

ska.policja.gov.pl

- w Zespole do spraw Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji

w Katowicach - pod numerem telefonu 0-32-200-17-38(42),

- w komórkach kadrowych ka¿dej komendy miejskiej lub

powiatowej Policji.

 

ZNIEWA¯Y£ POLICJANTÓW
W dniu 18.08.2007 roku pe³ni¹cy s³u¿bê policjanci z Komi-

sariatu Policji w Jasienicy w trakcie podejmowania interwen-

cji publicznej w Jaworzu zostali zniewa¿eni s³owami wulgar-

nymi i obel¿ywymi przez 17 letniego mê¿czyznê. Dodatko-

wo sprawca grozi³ policjantom pozbawieniem ¿ycia w celu

zaniechania czynnoœci s³u¿bowej. Sprawcê zatrzymano

a nastêpnie S¹d 48 godzinny wymierzy³ mu karê.

NIETRZE•WI KIEROWCY
Pomimo apelu Policji i mediów o jazdê w stanie trzeŸwoœci

w sierpniu 2007 roku policjanci Komisariatu Policji w Jasieni-

cy dokonali zatrzymania 4 nietrzeŸwych kierowców pojaz-

dów mechanicznych. W dalszym ci¹gu u¿ytkownicy dróg

nie maj¹ œwiadomoœci jak wielkie zagro¿enie stanowi¹ kieru-

j¹c pojazdami w stanie nietrzeŸwym.

JAK UNIKN¥Æ KRADZIE¯Y TELEFONU KOMÓRKOWEGO
Jednym z wa¿nych problemów dzisiejszych czasów s¹ nie-

w¹tpliwie bardzo zuchwa³e kradzie¿e telefonów komórkowych.

£upem padaj¹ zarówno aparaty fabrycznie nowe, jak i te któ-

re maj¹ ju¿ swoje lata. Sprawcy stosuj¹ ró¿ne sposoby dla

osi¹gniêcia swojego celu. Nie oznacza to jednak, ¿e nie

mo¿na im utudniæ takiego dzia³ania, dlatego te¿ poni¿ej po-

dajemy kilka porad, jak najlepiej uchroniæ siê przed tego ro-

dzaju zdarzeniami:

1) Unikaj pokazywania telefonu innym, a tym bardziej chwa-

lenia siê nim, szczególnie gdy jest nowy i ma wiele

atrakcyjnych funkcji. Nie baw siê te¿ jego opcjami na

ulicy, czy w autobusie, poci¹gu.

2) Staraj siê nosiæ telefon w miejscu trudnodostêpnym

lub ma³owidocznym dla osób trzecich, ale przy sobie

np. kieszeni koszuli, wewnêtrznej kieszeni kurtki czy

marynarki, w przedniej kieszeni spodni. Mo¿esz no-

siæ go na szyi pod swetrem. Natomiast nie wk³adaj

telefonu do tylnej kieszeni spodni, torebki czy pleca-

ka, kieszeni zewnêtrznych marynarki, kurtki. To za-

chêca z³odziei do jego kradzie¿y.

3) Jeœli udajesz siê na miejsce gdzie telefonu nie bêdziesz

móg³ mieæ ci¹gle przy sobie, jak np. basen, si³ownia,

szpital, zabiegi rehabilitacyjne, specjalistyczne bada-

nia lekarskie itp. ustal wczeœniej czy bêdzie tam mo¿-

liwoœæ skorzystania ze schowka w szatni lub inne za-

bezpieczenie. Jeœli nie to rozwa¿, czy telefon bêdzie ci

niezbêdny.

4) Nie pozostawiaj telefonu bez nadzoru: w samochodzie

w miejscu widocznym (sam przyci¹gasz w³amywacza

do swojego auta) stoliku w pubie, biurku lub torebce

w pracy, czy kurtce w szatni.

5) Zastanów siê czy telefon komórkowy jest istotnym wy-

posa¿eniem ucznia id¹cego do szko³y!

6) Noœ przy sobie, spisany na kartce numer identyfikacyj-

ny twojego telefonu tzw. IMEI,

7) Po stwierdzeniu kradzie¿y, natychmiast powiadom ope-

ratora. Zablokuje on twoje konto.

Pamiêtaj: Kupuj¹c telefon komórkowy pochodz¹cy z prze-

stêpstwa sam pope³niasz przestêpstwo. Dlatego te¿, sta-

raj siê zrobiæ wszystko, aby potwierdziæ legalnoœæ posia-

dania telefonu przez sprzedaj¹cego - niech dostarczy ory-

ginalne pude³ko i akcesoria oraz dokumentacjê tj. rachu-

nek zakupu. Na pude³ku powinna byæ naklejka z nume-

rem IMEI telefonu, który jest sprzedawany - porównaj go

z numerem wyœwietlanym przez aparat po wprowadzeniu

kodu *#06#, taki sam powinien byæ na naklejce od œrod-

ka. Poproœ te¿ o wystawienie rachunku potwierdzaj¹cego

sprzeda¿.

B¹dŸ szczególnie ostro¿ny przy zakupach na targowiskach,

czy przez internet, a tak¿e przy ofertach bardzo korzyst-

nych i przy telefonach które maj¹ uszkodzon¹ lub zdart¹

naklejkê z numerem IMEI.

Posiadaj¹c telefon pochodz¹cy z kradzie¿y musisz siê li-

czyæ te¿ z tym, ¿e zostanie ci on przez Policjê zabrany.
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 W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

„X – DZIESIEÆ” NA TOPIE
W sobotê 25.08 br. w Jaworzu w dolinie potoku Szeroki

£uczniczy klub Sportowy „X Dziesiêæ” zorganizowa³ III

Rundê Pucharu Polski w £ucznictwie Terenowym 3D.

Z ka¿d¹ rund¹ w zawodach uczestniczy coraz wiêcej

zawodników i zawodniczek nie tylko z Polski. Zawod-

nicy z klubu „X DZIESIÊÆ” z Jaworza zajêli jak zwykle

bardzo dobre miejsca. £ucznictwo terenowe w Pol-

sce przebojem zdobywa wielk¹ popularnoœæ tym bar-

dziej, ¿e zewsz¹d z zagranicy nap³ywaj¹ informacje

i materia³y o rozwoju tej dyscypliny sportu i rekreacji

odpowiedniej dla ca³ych rodzin.

Organizatorzy ju¿ dzisiaj zapraszaj¹ na IV Rundê Pu-

charu Polski w £ucznictwie Terenowym 3D - 6 paŸ-

dziernika i I Mistrzostwa Polski - 7 paŸdziernika.

Szczegó³owych informacji dotycz¹cych uprawiania tej

dyscypliny sportu mo¿na uzyskaæ telefonicznie dzwo-

ni¹c na nr. 609 191 642 lub na stronie internetowej

www.centrum-lucznicze.pl                                      wb

Klasa B seniorów w sezonie 2007/2008 – jesieñ 2007.

02.09.2007   W³ókniarz B-B – Czarni Jaworze 16.00

09.09.2007 Czarni Jaworze – pauza

16.09.2007 Iskra Rybarzowice – Czarni Jaworze 16.00

22.09.2007 Czarni Jaworze – Czaniec 16.00

30.09.2007 Wilkowice II – Czarni Jaworze 16.00

07.10.2007 Zamek Grodziec Œl. – Czarni Jaworze 11.00

13.10.2007   Czarni Jaworze – Miêdzyrzecze 15.00

21.10.2007 Zapora II Wapienica – Czarni Jaworze 11.00

27.10.2007 Czarni Jaworze – Halny Kalna 15.00

Liga D juniorów w sezonie 2007/2008 – jesieñ 2007.

25.08.2007 Czarni Jaworze – Groñ Bujaków 12.30

01.09.2007 Miêdzyrzecze – Czarni Jaworze 11.30

08.09.2007 Czarni Jaworze – Zamek Grodziec Œl. 12.30

15.09.2007 So³a Kobiernice – Czarni Jaworze 16.00

22.09.2007 Czarni Jaworze – Halny Kalna 11.30

29.09.2007 Groñ Bujaków – Czarni Jaworze 11.30

06.10.2007 Czarni Jaworze – Miêdzyrzecze 12.30

13.10.2007 Zamek Grodziec Œl. – Czarni Jaworze 11.30

20.10.2007 Czarni Jaworze – So³a Kobiernice 12.30

TERMINARZ PI£KARSKICH ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO:
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Agencja Us³ug Jêzykowych
Polok Krzysztof

43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698.

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

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

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

i specjalistycznych (w tym t³umaczeñ wszelkich doku-

mentów przed wyjazdem zarobkowym do Irlandii i Wlk.

Brytanii);

· indywidualnych lekcji jêzykowych;

· konsultacji metodyczno-jêzykowych;

· doradztwa merytorycznego podczas pisania prac na-

ukowych (licencjat, praca magisterska);

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

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

REDAGUJE ZESPÓ£:
Franciszek Karol Szpok - Redaktor naczelny
Wojciech Bertisch – Zastêpca redaktora naczelnego
Adres redakcji: Urz¹d Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze
tel. 033 8172 195, 033 8172 813, 033 8172 534, Fax 033 8172 871
e-mail: echo@jaworze.pl

Redakcja nie zwraca nades³anych tekstów oraz zastrzega sobie prawo
ich skracania i opracowania redakcyjnego.

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

Poleca swoje us³ugi w zakresie:

Uwaga!
Podczas „XXI Jaworzañskiego Wrzeœnia” znaleziono zegarek damski.

Do odebrania w Oœrodku Promocji Gminy Jaworze (ul. Zdrojowa 186 budynek OSP)
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2 OFERUJEMY:
WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH
WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH

SPRZ¥TANIE POWIERZCHNI
BIUROWYCH

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

oczyszczalnie œcieków
us³ugi koparkami JCB
przeciski pod drogami

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

...
...

Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwi-
lach dzielili z nami smutki i ¿al, okazali
wspó³czucie i ¿yczliwoœæ, ofiarowali pomoc i
wziêli udzia³ w pogrzebie

œp. ANNY BATHELT

Serdeczne podziêkowania
sk³ada m¹¿ i syn z rodzin¹

„Tym którzy j¹ kochali, którym by³a bli-

ska, którzy zachowaj¹ pamiêæ o niej...”

Serdeczne podziêkowania za okaza³e wspó³czucie,

z³o¿one wieñce i kwiaty oraz udzia³ w uroczystoœci

pogrzebowej naszej drogiej Mamy, Babci, Prababci

œp. ZOFII WENCEL

ks. Proboszczowi A.Gramatyce, wójtowi Gminy

Jaworze, s¹siadom, znajomym

sk³ada córka z rodzin¹
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