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WYBORY PARLAMENTARNE 2007
JAWORZANIE DOKONALI WYBORU

22 tj. 0,70 % g³osów oddano na LPR

Mieszkañcy Jaworza
udowodnili, ¿e maj¹

12 tj. 0,38 % g³osów oddano na Samoobronê
Z okrêgu nr 26 – miasto i powiat Bielsko Bia³a mandaty

wielkie poczucie odpowiedzialnoœci obywatel-

otrzymali:
Do Sejmu RP:

skiej, odpowiedzialnoœci za Polskê. W wy-

Tomasz TOMCZYKIEWICZ
Miros³awa NYKIEL

/PO/
/PO/

borach parlamentarnych frekwencja wyborcza w Jaworzu by³a najwy¿sza w po-

Tadeusz KOPEÆ
Adam WYKRÊT

/PO/
/PO/

wiecie bielskim. Na 5075 osób uprawnionych do g³osowania,
g³osowa³o 3181, tj. 62,68%, przy œredniej w powiecie 59,92%,

Stanis³aw SZWED
Jacek FALFUS

/PiS/
/PiS/

a w kraju 53,88%.
Wyniki naszych wyborów:

Kazimierz MATUSZNY
Stanis³aw PIÊTA

/PiS/
/PiS/

1588 tj. 50,56 % g³osów oddano na PO
708 tj. 22,54 % g³osów oddano na PiS

Bo¿ena KOTKOWSKA
Do senatu:

/LiD/

Stanis³aw KOWALSKI
Rafa³ Klemens MUCHACKI

/PO/
/PO/

512 tj. 16,30 % g³osów oddano na LiD
265 tj. 8,44 % g³osów oddano na PSL
34 tj. 1,08% g³osów oddano na PPP

Oczekujemy od Nich byœmy dokonanego wyboru nie ¿a³owali.
wb

MONITORING PROGRAMU WYBORCZEGO WÓJTA
KTO JEST PRZECIW
Od zarania dziejów cz³owiek stara siê korzystaæ z dobrodziejstw natury. Z czasem nauczy³ siê wykorzystywaæ przyrodê do celów leczniczych oraz rekreacyjnych i wypoczynkowych. Na wybrze¿ach mórz, nad rzekami i jeziorami,
w górach, tam gdzie klimat jest sprzyjaj¹cy oraz tam gdzie
odkryto z³o¿a maj¹ce charakter leczniczy budowano domy
zdrojowe, sanatoria, wille, gospody, restauracje i kawiarnie,
biblioteki, pa³ace i parki. Z czasem powstawa³y uzdrowiska kurorty. W Polsce s¹ to m.in. Sopot, Ciechocinek, Krynica,
Ustroñ, Rabka. Jaworze ju¿ w 1862 roku uzyska³o status
uzdrowiska, maj¹c wyj¹tkowy mikroklimat i szczêœcie, gdy¿
zosta³o zauwa¿one przez ród hrabiów Saint - Genois d’Anneaucourt, który tu inwestowa³ i stworzy³ europejski kurort.
Przez lata rozbudowywano takie miejscowoœci i wymyœlano
coraz to nowe atrakcje by przyci¹gn¹æ wczasowiczów, turystów i goœci. Niestety po wojnie kurorty by³y symbolem „zgni³ego kapitalizmu” i w³adza ówczesna nie by³a dla nich ³askawa. Po transformacji ustrojowej od 1989 roku wszystko wróci³o do normalnoœci i znów ruszy³y inwestycje. W dziedzinie
rekreacji, turystyki i wypoczynku otworzy³y siê ogromne
mo¿liwoœci. Obecnie anga¿uje siê coraz wiêksze pieni¹dze
gdy¿ jest to ju¿ biznes, który daje wiêksze dochody ni¿ produkcja przemys³owa. W Czechach, na S³owacji, na Wêgrzech
gdzie niedawno goœci³a wycieczka z Jaworza, powsta³o wiele kompleksów rekreacyjnych na bazie z³ó¿ solanek. Zasad-

str. 2, 3, 4

niczo zmieni³ siê status miejscowoœci, w których powsta³y
kompleksy balneo-rekreacyjne. Gminy siê bogac¹, a ich mieszañcom po prostu ¿yje siê dostatniej. Tysi¹ce ludzi przyje¿d¿a by za¿ywaæ k¹pieli zdrowotnych, korzystaæ z basenów, saun, jaccuzi i ca³ej infrastruktury rekreacyjno – rozrywkowej. Licznie wyje¿d¿aj¹ tam równie¿ Polacy. Jaworze
le¿y na z³o¿ach solankowych, ma wyj¹tkowe walory krajobrazowe i klimatyczne, bogactwo dziedzictwa kulturowego,
kompleks pa³acowy, doskona³e po³o¿enie geograficzne, tradycje i renomê bazy leczniczo – sanatoryjnej dla dzieci i
doros³ych. Pod ziemi¹, przez kilkadziesi¹t ju¿ lat, czekaj¹
na wykorzystanie z³o¿a solanek. Równoczeœnie Jaworze ma
niewielk¹ iloœæ wczasowiczów, kuracjuszy czy turystów.
Brakuje magnesu, który by przyci¹ga³, kusi³ i zachêca³ do
przyjazdu. Na szczêœcie w³adze gminy z wielk¹ determinacj¹ d¹¿¹ do zagospodarowania istniej¹cych z³ó¿ solankowych. Obecnie, po przebrniêciu przez bardzo skomplikowane procedury zmiany planu przestrzennego zagospodarowania terenu, mo¿na przyst¹piæ do prac projektowych i przygotowania realizacji inwestycji, a w tym do projekcji jej sfinansowania. Na ok³adkach Echa Jaworza zamieœciliœmy
projekt koncepcyjny kompleksu balneo-rekreacyjnego, który zajmie ponad 5 ha terenu po³o¿onego naprzeciw Urzêdu
Gminy. Jaworze stanie siê miejscowoœci¹ przyci¹gaj¹c¹ tysi¹ce ludzi. Jaworze, a nie tylko ten kompleks. Gmina uzyska wysokie dochody z podatków, a jaworzanie stan¹ siê
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gospodarzami kurortu, który goœciæ bêdzie ludzi z ca³ej Polski i spoza jej granic. Uk³ad z Schengen powoduje, ¿e od

d¿et uchwalany jest na jeden rok kalendarzowy, a szereg ró¿nych dzia³añ planuje siê na okresy kilkuletnie i z dosyæ du-

1. stycznia przez granice przeje¿d¿aæ siê bêdzie bez ¿adnych kontroli, bez zatrzymywania siê, tak jak ju¿ to jest

¿ym wyprzedzeniem tak, by mo¿na siê do nich odpowiednio
przygotowaæ – przede wszystkim jeœli chodzi o przygotowa-

w ca³ej „starej” Unii Europejskiej. Do roli gospodarzy w europejskim kurorcie Jaworze trzeba siê przygotowaæ, przemy-

nie odpowiedniej dokumentacji technicznej i prawnej. Z tego
w³aœnie punktu widzenia mo¿na przyj¹æ, ¿e WPI jest kluczo-

œleæ i poszukaæ swojego miejsca w tym biznesie. Mo¿liwoœci
bêdzie wiele - domy noclegowe wy¿szego i ni¿szego standar-

wym instrumentem zarz¹dzania strategicznego gmin¹ – tak
jeœli chodzi o finanse, jak i o pewn¹ wizjê rozwoju. Dziêki temu

du, pensjonaty, agroturystyka, knajpki z regionalnymi potrawami i napojami, kawiarenki, puby, kluby z programami zespo³ów

równie¿ i wszyscy mieszkañcy bêd¹ mogli zapoznaæ siê
z priorytetami, które zamierza zrealizowaæ samorz¹d oraz na

artystycznych, galerie sztuki ludowej, przewodnicy turystyczni, animatorzy rozrywki, instruktorzy, terapeuci, zak³ady ko-

bie¿¹co kontrolowaæ postêpy, jakie w tym zakresie czyni¹ w³adze gminy. W œwiadomoœci ka¿dego mened¿era, jakim jest

smetyczne, wypo¿yczalnie rowerów i motorów oraz strojów
sportowych, hipoterapia, stajnie hotelowe dla koni, przeja¿d¿ki

równie¿ ka¿dy wójt czy burmistrz, musi byæ zawsze myœl, ¿e
skuteczne i efektywne zarz¹dzanie gmin¹, a tym samym

bryczkami i powozami, taksówki, myjnie samochodowe, sklepy z pami¹tkami i bi¿uteri¹, odzie¿¹ i galanteri¹, etc.

i rozwi¹zywanie podstawowych problemów mieszkañców, nie
mo¿e byæ oparte o zasadê prób i b³êdów czy zdanie siê na

Po uruchomieniu kompleksu leczniczo - rekreacyjno - rozrywkowego szczególne korzyœci czerpaæ bêdzie te¿ Beskidz-

szczêœliwy zbieg okolicznoœci, nie mówi¹c ju¿ nawet o podejmowaniu decyzji na bie¿¹co. Dlatego te¿ radni z inicjatywy

ki Zespó³ Leczniczo Rechabilitacyjny. Bêdzie oblegany przez
polskich i zagranicznych pacjentów i kuracjuszy. Uzdrowi-

i na wniosek Wójta Gminy Jaworze przyjêli na wrzeœniowej
sesji Wieloletni Program Inwestycyjny, który w latach 2007-

sko Ustroñ od paru lat przyjmuje ogromn¹ rzeszê zagranicznych goœci. Oni w wiêkszoœci s¹ pacjentami tamtejszych

2013 bêdzie g³ównym odniesieniem dla dzia³añ ca³ego samorz¹du gminy.

sanatoriów. Jaworzañskie sanatorium ma nadzwyczajn¹
szansê. Tym bardziej dziwi, dlaczego niektórzy dzia³acze

Przyjêty program zawiera zestawienie przedsiêwziêæ inwestycyjnych we wszystkich najbardziej istotnych obszarach

zwi¹zków zawodowych w BZLR s¹ przeciwni racjonalnemu
wspó³dzia³aniu dyrekcji z Urzêdem Marsza³kowskim i Urzê-

zwi¹zanych z rozwojem Jaworza, wœród których jako najwa¿niejsze mo¿na wskazaæ nastêpuj¹ce projekty:

dem Gminy, które wreszcie pozwoli wykorzystaæ istniej¹ce
odwierty do wydobywania i zagospodarowania solanki. Taka

1. Budowa œcie¿ki rowerowej wzd³u¿ ulicy Cisowej i ul. S³onecznej oraz budowa chodnika dla pieszych wzd³u¿ ulicy

postawa „sam nie zjem i drugiemu nie dam” jest wielce
aspo³eczna i oburzaj¹ca z punktu widzenia ogó³u mieszkañ-

Turystycznej – projekt ten przewiduje budowê wzd³u¿ ca³ej
ulicy Cisowej œcie¿ki dla rowerzystów od kaplicy w Jaworzu

ców Jaworza. Dziwi równie¿, dlaczego niektóre osoby szerz¹
przy ró¿nych okazjach opinie o nierealnoœci przedsiêwziêcia,

Na³ê¿u na d³ugoœci 2,3 km do skrzy¿owania z ulic¹ S³oneczn¹
oraz wzd³u¿ samej ul. S³onecznej na d³ugoœci 2,1 km. Po-

powoduj¹c dezinformacjê wœród mieszkañców gminy. To, co
by³o nierealne przez dziesiêciolecia, dzisiaj stanowi wyzwa-

dobnie ma powstaæ chodnik przy ul. Turystycznej na odcinku, gdzie go jeszcze dot¹d nie ma. Koszt realizacji tej inwe-

nie dla w³adz gminy, która musi dzia³aæ odwa¿nie i zdecydowanie w imiê wspólnoty interesów gminy i mieszkañców. wb

stycji wyniesie ponad 3,5 mln z³otych, z czego 85% planujemy pozyskaæ z funduszy unijnych, o ile uda siê uzyskaæ

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY KLUCZEM DO ROZWOJU GMINY
Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest nie tylko rzeczywistym elementem wdra¿ania strategii rozwoju gminy,
ale ma przede wszystkim na celu zapewniæ skuteczne pozyskiwanie œrodków z funduszy europejskich i krajowych na
realizacjê najwa¿niejszych zadañ stoj¹cych przed gmin¹.
Jednoczeœnie pozwala on dostosowaæ potrzeby inwestycyjne do istniej¹cych mo¿liwoœci finansowych w perspektywie
kilku kolejnych lat, a zarazem pozwala na skuteczn¹ koordynacjê realizacji tych zadañ w d³u¿szym okresie czasu.
Œrodki finansowe na poszczególne inwestycje przewiduje
sama uchwa³a bud¿etowa, jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e bu-

w Brukseli akceptacjê Komisji Europejskiej dla realizacji
wspólnie z Bielskiem-Bia³¹ oraz innymi gminami naszego
powiatu projektu kluczowego w zakresie rozwoju turystyki.
2. Budowa crossowego toru rowerowego wraz z zapleczem
– ta inwestycja przewija siê w dyskusjach oraz dzia³aniach
Urzêdu Gminy ju¿ od d³u¿szego czasu, ale dopiero teraz
pojawi³y siê mo¿liwoœci uzyskania dofinansowania na jej realizacjê. Koszt budowy amatorskiego toru z przeszkodami
dla rowerzystów wraz z zapleczem kszta³towaæ siê bêdzie
na blisko 750 tysiêcy z³otych, a jego realizacjê przewiduje
siê ju¿ w przysz³ym roku.
3. Modernizacja Parku Zdrojowego w Jaworzu jako centrum
rozwoju turystyki w Gminie Jaworze – o tym, ¿e w parku
ca³y czas siê coœ dzieje (i nie chodzi tu tylko o wiej¹cy wiatr
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i przechadzaj¹cych siê spacerowiczów) nie trzeba nikogo
specjalnie przekonywaæ. Ju¿ od wielu lat Urz¹d skutecznie

liwe œrodki finansowe przeznaczone na tego rodzaju obiekty
przesuwane s¹ w stronê inwestycji dotycz¹cych bezpoœred-

podejmuje dzia³ania, by nadaæ temu szczególnemu miejscu
nowy wyraz – zbudowany zosta³ plac zabaw, odnowiono

nio realizacji EURO 2012. Ogólny koszt budowy wszystkich
niezbêdnych obiektów sportowych w naszej gminie oscyluje

œcie¿ki i alejki, jak równie¿ prowadzi siê prace nasadzeniowe. Jednak¿e do tej pory g³ówne wysi³ki koncentrowano wokó³

wokó³ 5 milionów z³otych, co uzale¿nia ich realizacjê od dofinansowania zewnêtrznego.

dolnej czêœci parku, pozostawiaj¹c na potem jeszcze bardziej urocz¹ i ciekaw¹ jego czêœæ, tj. obszar wokó³ Amfite-

8. Budowa kanalizacji sanitarnej – to najwiêkszy projekt inwestycyjny w historii naszej gminy o wartoœci blisko dwóch

atru. Dlatego te¿ prawie 2 miliony z³otych planuje siê przeznaczyæ na odtworzenie œcie¿ek pieszych i rowerowych

rocznych bud¿etów, tj. 23 milionów z³otych, a którego realizacja przewidziana jest do 2011 roku. Jednak zarazem pro-

w górnej partii parku, jak równie¿ odremontowany zostanie
czêœciowo chodnik wzd³u¿ ul. Wapienickiej. W ramach tego

jekt ten jest najwa¿niejszym wyzwaniem, jakie le¿y przed
samorz¹dem naszej gminy, na co nie tak dawno w dobitny

zadania przewidziana jest tak¿e odbudowa dawnego stawu
poprzez jego powiêkszenie i pog³êbienie oraz utworzenie na

sposób uwagê zwraca³ sam wójt, kieruj¹c na rêce wszystkich mieszkañców gor¹cy apel o wspó³pracê i zrozumienie.

nim sztucznej wysepki.
4. Budowa parkingu w Jaworzu Centrum – zadanie to jest

Mo¿na tutaj tylko dodaæ, ¿e realizacja tego projektu jest œciœle uzale¿niona od dobrej woli i m¹droœci wszystkich jawo-

niezwykle wa¿ne z uwagi na fakt, ¿e ruch samochodowy
przybiera wci¹¿ na intensywnoœci, a w centrum nie ma w³a-

rzan, w co osobiœcie g³êboko wierzê.
Z przedstawionych wy¿ej zamierzeñ jak na d³oni widaæ, ¿e

œciwie miejsca, by zaparkowaæ samochód w drodze do szko³y, oœrodka zdrowia czy koœcio³a. Koszt zadania powinien

uchwalany zwyczajowo rokrocznie bud¿et bez okreœlenia
w planie wieloletnim priorytetów rozwoju miejscowoœci znacz-

zamkn¹æ siê w kwocie ok. 350 tys. z³otych, a jego realizacja powinna nast¹piæ do koñca przysz³ego roku.

nie ogranicza horyzont czasowy planowania strategicznego
w gminie, a w to, ¿e wiêkszoœæ obecnie realizowanych inwe-

5. Modernizacja Amfiteatru w Jaworzu – remont sektorów dla
publicznoœci by³ tylko prób¹ generaln¹ przed realizacj¹ tego war-

stycji ma charakter d³ugoletni nikt nie w¹tpi. Proces przygotowania inwestycji jest d³ugotrwa³y i kosztowny, a swym zakre-

tego ponad 2 mln z³otych przedsiêwziêcia, w ramach którego
chcemy powiêkszyæ scenê, wyasfaltowaæ drogê prowadz¹c¹ od

sem obejmuje nie tylko sam¹ rzeczow¹ realizacjê, ale i przygotowanie z³o¿onej dokumentacji technicznej zawieraj¹cej

ul. Wapienickiej w dó³, wybrukowaæ miasteczko, wybudowaæ nowe
zaplecze amfiteatru oraz tzw. górny parking. Tym samym nasz

studia wykonalnoœci (swoiste biznesplany dla inwestycji), stworzenie koncepcji, opracowanie projektu, uzyskanie pozwole-

Amfiteatr ma szansê w 2011 roku staæ siê jednym z najlepszych
tego typu obiektów w ma³ych miejscowoœciach na Œl¹sku.

nia na budowê, itd., nie wspominaj¹c ju¿ nic o zapewnieniu
finansowania dla przedsiêwziêcia w wieloletniej perspektywie.

6. Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworzu – szlaku drogowego obs³uguj¹cego ruch turystyczny pomiêdzy powiatem

Polityka rozwoju regionalnego oparta w pierwszym rzêdzie
o korzystanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

bielskim i cieszyñskim – ten jeden z najwa¿niejszych projektów pocz¹tkowo mia³ byæ realizowany w ramach Progra-

wymaga d³ugiego horyzontu planowania opartego o okres
2007-2013 z perspektyw¹ na dalsze dwa lata. Inwestycje

mu Rozwoju Subregionu, jednak¿e z uwagi na lokalny charakter tej inwestycji projekt bêdzie musia³ zostaæ zg³oszony

realizowane z funduszy unijnych bezwzglêdnie wymagaj¹ zagwarantowania tzw. wk³adu w³asnego na poziomie od 15%

do konkursu organizowanego przez Urz¹d Marsza³kowski.
W zwi¹zku z tym jego realizacja mo¿e odwlec siê w czasie,

do 50% w zale¿noœci od tego, jaki dane przedsiêwziêcie
bêdzie generowa³o zysk. Najczêœciej œrodki w³asne pochodz¹

gdy¿ m.in. z powodu przedterminowych wyborów oraz opóŸnieñ Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie og³oszono do

wprost z bud¿etu gminy lub te¿ kredytów i po¿yczek zaci¹ganych w bankach lub funduszach – i w³aœnie z tego wzglê-

tej pory niezbêdnych aktów prawnych umo¿liwiaj¹cych rozpoczêcie naboru projektów. Koszt tej inwestycji kszta³towaæ

du (poza tym, ¿e wymaga od nas tego Komisja Europejska)
niezbêdne jest przyjêcie przez gminê WPI.

siê bêdzie na poziomie ok. 800 tysiêcy z³otych.
7. Budowa hali sportowej, boiska sportowego przy Szkole

Posiadanie przez gminê Wieloletniego Programu Inwestycyjnego to jednoczeœnie wymierne korzyœci dla samych miesz-

Podstawowej nr 1 oraz kompleksu sportowego w Jaworzu
przy ul. Koralowej to najpilniejsze zadania z zakresu infra-

kañców oraz potencjalnych inwestorów. Dziêki temu ka¿dy
z nas ma mo¿liwoœæ uzyskania pe³nej informacji o realizowa-

struktury sportowej i edukacyjnej, jakie musz¹ byæ zrealizowane w najbli¿szych latach. W tym zakresie tak¿e liczymy

nych i planowanych inwestycjach, co w sposób oczywisty
gwarantuje przejrzystoœæ i jawnoœæ dzia³ania samorz¹du – tak

na dofinansowanie w ramach funduszy unijnych, co jednak
mo¿e byæ o tyle trudne, ¿e w chwili obecnej wszystkie mo¿-

wójta, jak i radnych.

Rados³aw G. Osta³kiewicz

Kierownik Referatu Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich
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URZ¥D GMINY BEZ TAJEMNIC
SZANOWNI MIESZKAÑCY
Zapraszamy do wziêcia udzia³u w spotkaniu z mieszkañcami, które organizowane jest
przez W³adze Gminy w dniu 22.11.2007r. o godzinie 1730 w Domu Stra¿aka OSP
w Jaworzu przy ul. Zdrojowej.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze
Andrzej Œliwka
Drodzy Pañstwo!!!
W naszej gminie od kilku miesiêcy nie ma pojemników na
odpady segregowane. Zwi¹zane to jest z wprowadzeniem
selektywnej zbiórki odpadów „u Ÿród³a” polegaj¹ca na selekcji wytworzonych odpadów w miejscu ich powstania, tj. w
gospodarstwach domowych. W zwi¹zku z tym informujê
wszystkich Pañstwa, ¿e przedsiêbiorcy, z którymi posiadaj¹
Pañstwo podpisane umowy zobowi¹zani s¹ do odbierania
od Pañstwa wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów
odpadów komunalnych, w tym tak¿e odpadów wielkogabarytowych, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego
oraz odpadów z remontu, co wynika z ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach.
Bezpoœrednio z tymi przedsiêbiorcami nale¿y ustalaæ sposób oraz terminy odbioru selektywnie zebranych odpadów

KANALIZACJA !
Przypominamy mieszkañcom Gminy Jaworze, ¿e zgodnie
z ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, w³aœciciele nieruchomoœci zapewniaj¹ utrzymanie czystoœci
i porz¹dku na swojej posesji przez przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej, je¿eli nie zosta³y
spe³nione inne przes³anki ustawowe.

Wójt Gminy Jaworze
Zdzis³aw Bylok
w Pañstwa gospodarstwach domowych.
Zwracam siê do Pañstwa z proœb¹ o aktywne w³¹czenie siê
do systemu odzyskiwania surowców wtórnych. Jestem g³êboko przekonany, ¿e wspólnie bêdziemy pracowaæ nad tym,
by organizacja ca³ego systemu przebiega³a coraz sprawniej.
Liczê na Pañstwa uwagi w tej sprawie. Wierzê równie¿, ¿e
korzyœci wynikaj¹ce z wprowadzenia systemu zachêc¹ Pañstwa do prowadzenia segregacji odpadów.
Szanowni Pañstwo! Prowadz¹c selektywn¹ zbiórkê odpadów
„u Ÿród³a”, razem mo¿emy zmniejszaæ koszty ponoszone
na ich utylizacjê oraz zadbaæ o œrodowisko naturalne, które
w przysz³oœci ma te¿ s³u¿yæ tym, którzy nastan¹ po nas.
Gor¹co zachêcam do udzia³u w tym przedsiêwziêciu.
Zdzis³aw Bylok
Wójt Gminy Jaworze
Uchylanie siê od tego obowi¹zku spowoduje wydanie decyzji przez Wójta Gminy Jaworze nakazuj¹cej przy³¹czenie
nieruchomoœci do kanalizacji. Nie wykonanie obowi¹zku
wynikaj¹cego z wydanej decyzji stanowi wykroczenie zagro¿one kar¹ grzywny. Kanalizacja to: najprostsza, najtañsza, najszybsza a zarazem legalna forma rozwi¹zywania
problemu nieczystoœci ciek³ych.

Zdzis³aw Bylok
Wójt Gminy Jaworze

OG£OSZENIE
Wójt Gminy Jaworze informuje, i¿ w dniu 24 grudnia 2007 roku Urz¹d Gminy Jaworze bêdzie
nieczynny. Za utrudnienia z góry przepraszamy.
PAMIÊTAJ, WYMIEÑ KSI¥¯ECZKOWY DOWÓD OSOBISTY
Apelujemy do wszystkich mieszkañców Gminy Jaworze, aby nie zwlekali z wymian¹ swoje-go ksi¹¿eczkowego dowodu
osobistego, albowiem dokumenty te uznawane s¹ w obiegu prawnym tylko na terenie kraju do dnia 31 marca 2008 r.
Zgodnie z wol¹ ustawodawcy termin sk³adania wniosków o wydanie przedmiotowych dokumentów nie ulega
przed³u¿eniu, a wiêc powinny byæ one z³o¿one do dnia 31 grudnia 2007 r. Przypominam, ¿e gmina w sytuacjach
krytycznych nie bêdzie w stanie pomóc wnioskodawcy w przyœpieszeniu wystawienia nowego dowodu osobistego, 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 opóŸnieniami.

A. Zagórska
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DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ

nisterstwem oœwiaty publicznej w Polsce i pierwsz¹ tego typu

Dzieñ Edukacji Narodowej - to polskie œwiêto obchodzone
14 paŸdziernika. Na dzieñ ten przypada rocznica utworzenia

instytucj¹ w Europie. Zosta³a powo³ana g³ównie dlatego, ¿e
do 1773 r. edukacja podstawowa i œrednia by³y w Rzeczypo-

przez króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego Komisji
Edukacji Narodowej i jest œwiêtem wszystkich pracowników

spolitej organizowane i kontrolowane przez zakon jezuitów.
System stworzony przez jezuitów funkcjonowa³ ca³kiem

oœwiaty. W ka¿dej szkole organizowane s¹ uroczyste apele.
Komisja Edukacji Narodowej (pe³na nazwa: Komisja nad

sprawnie, choæ cechowa³ go swoisty konserwatyzm i nietolerancja religijna. W 1773 r. zakon jezuitów zosta³ nagle roz-

Edukacj¹ M³odzi Szlacheckiej Dozór Maj¹ca) by³a centralnym organem w³adzy oœwiatowej powo³anym w Polsce przez

wi¹zany przez papie¿a Klemensa XIV, co w Polsce zagrozi³o ca³kowitym upadkiem edukacji, ale te¿ da³o impuls do g³ê-

sejm rozbiorowy 14 paŸdziernika 1773 roku na wniosek króla Stanis³awa Poniatowskiego. Komisja by³a pierwszym mi-

bokich reform szkolnictwa.

wb

Z ¯YCIA GIMNAZJUM
„¯YCZENIA BASA£YKÓW”
CZYLI S£ÓW KILKA O ŒWIÊCIE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W JAWORZAÑSKIM GIMNAZJUM
Poniewa¿ w bie¿¹cym roku kalendarzowym œwiêto KEN powszechnie okreœlane mianem „Dzieñ Nauczyciela” wypad³o
akurat w niedzielê, w gimnazjum obchodzono go w sobotê
13-tego paŸdziernika. Po zakoñczeniu zajêæ edukacyjnych
odby³a siê uroczysta akademia. Czêœæ oficjaln¹ otworzy³a
dyrektor Janina Holeksa, która przywita³a wszystkich zgromadzonych; zapro-

nej konwencji zaprezentowa³a, jak siê
okazuje, wcale nie tak¹ szar¹, szkoln¹

szonych z tej okazji
goœci, pedagogów,

rzeczywistoœæ. Tak wiêc, w zabawnych scenkach poznaliœmy receptu-

pracowników administracji i obs³ugi a

rê formowana ucznia, proces, który
rozpoczyna siê ju¿ w przedszkolu

przede wszystkim
m³odzie¿ naszej

a kontynuowany jest w latach nastêpnych. Mieliœmy okazjê aby dowie-

szko³y. Wœród zaproszonych goœci zna-

dzieæ siê, ¿e przeciêtny uczeñ jest
sum¹ (sic!): odwagi, nieœmia³oœci,

leŸli siê: Anna Skotnicka-Nêdzka – sekretarz Gminy, Krystyna Szczypka –

wra¿liwoœci, wyobraŸni, z³oœliwoœci
i poczucia humoru. Ponadto, poznaliœmy przedstawicieli „spe-

przewodnicz¹ce Komisji Edukacji przy UG w Jaworzu oraz
kapitan Jerzy Ryrych – radny Gminy Jaworze, który repre-

cjalnych firm”, które wychodz¹c naprzeciw potrzebom szkolnictwa, przygotowa³y dla naszych gimnazjalistów „ofertê spe-

zentowa³ tak TMJ jak i MLMiRz. Dyrektor Janina Holeksa
w czêœci oficjalnej pokrótce przypomnia³a historiê utworze-

cjaln¹” (m³otki wbijaj¹ce wiedzê do g³owy, ró¿owe okulary,
etc.). Potem wielu z nas dowiedzia³o siê naprawdê czegoœ

nia KEN, a nastêpnie podziêkowa³a wszystkim za zaanga¿owanie w wysoce odpowiedzialny proces edukacji. Nastêp-

nowego na temat swego przedmiotu. Najbardziej oberwa³o
siê królowej nauk – matematyce, ale nie oszczêdzono te¿

nie by³y ¿yczenia, w których dominowa³y: mi³oœæ, wytrwa³oœæ oraz cierpliwoœæ. Potem pani dyrektor wrêczy³a Nagro-

innych przedmiotów. S³owny wystêp uœwietni³y trawestacje
muzyczne niektórych znanych przebojów. Zespó³ wokalny

dy Dyrektora Szko³y tym, którzy szczególnie wyró¿nili siê w
swej pracy w ubieg³ym roku szkolnym. Po czêœci oficjalnej

„wyœpiewa³” wiêc nie tylko wzory chemiczne ale niektóre
æwiczenia z wychowana fizycznego. Uroczystoœæ m³odzie¿

pani dyrektor odda³a g³os m³odzie¿y, która w humorystycz-

zakoñczy³a ¿yczeniami:
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„Kochani nauczyciele b¹dŸcie wci¹¿ z nami
Czy jesteœmy duzi czy mali
¯yczymy Wam szczêœcia na nastêpne lata”
Ten naprawdê zabawny i niekonwencjonalny program przygotowa³y Ma³gorzata Barutowicz oraz Dorota Klajmon.
Zaœ uczniowie wystêpuj¹cy to klasa I B naszego Gimnazjum. Kiedy patrzy³am na ich wystêp, nasunê³a mi siê pewna refleksja. Kto mówi, ¿e dzisiejsza m³odzie¿ jest z³a, ten
po prostu jej nie zna b¹dŸ nie rozumie.

Barbara Staœ

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ
KWIATY DLA NAUCZYCIELI
Dla dzieci i nauczycieli ka¿da akademia to inne, nowe prze¿ycie. Nauczyciele i dzieci przygotowuj¹ wystêpy, a dyrekcja czêœæ oficjaln¹. W poniedzia³ek 15 paŸdziernika w szkole od godz. 9.30 uczniowie ze wszystkich klas kolejno schodzili do jadalni na akademiê z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zajmowa³y wyznaczone miejsca i razem tworzy³y jakby
faluj¹c¹ kolorow¹ ³¹kê kwiatów, motyli i pszczó³ek. Na scenie zespó³ prowadzony przez Teresê Adamus „Jaworowa
Gromada”, w bia³o – granatowych strojach w oczekiwaniu na
wystêp prezentowa³ siê znakomicie. Na akademiê przybyli

Po wystêpach, kwiaty od dzieci i goœci otrzyma³a dyrekcja,
a dyrektor szko³y Maria Strzelczyk wrêczy³a swojej kadrze
okolicznoœciowe wyró¿nienia – nagrody. Nagród by³o wiele.
Jedna nagroda Kuratora Oœwiaty, 2 nagrody I stopnia Wójta
Gminy, a dyrekcja szko³y przyzna³a 13 nagród nauczycielom i 6 pracownikom dla administracji i obs³ugi.
„DARZ BÓR!”

wb

26 paŸdziernika odwiedzili nasz¹ szko³ê cz³onkowie Ko³a
£owieckiego „Bielsko”- pan Wojciech Kuczewski i pan Rafa³
Nikiel. Myœliwi wrêczyli zwyciêzcom wrzeœniowego konkursu fotograficznego „Przyroda w moim obiektywie” ufundowane przez zarz¹d nagrody i dyplomy. Magda, Patrycja, Filip, Kuba i Miko³aj- laureaci z klas pi¹tych- d³ugo podziwiali
otrzymane albumy z profesjonalnymi zdjêciami dzikiej przyrody. W drugiej czêœci spotkania wszyscy uczniowie klas
pi¹tych wys³uchali prelekcji na temat „Przygotowania do
zimy”. Pan Wojciech Kuczewski zwróci³ uwagê na prawdopodobieñstwo ostrej zimy i potrzebê pomocy leœnym mieszkañcom. Dokarmianie powinno byæ jednak œwiadome. Przede
wszystkim zgodne z natur¹ - pokarm nale¿y dostarczaæ regularnie, zwierzêtom przylatuj¹cym do nas (gile, jemio³uszki, gawrony, kawki) i zimuj¹cym (sarny, jelenie, dziki). Najlepiej nadaj¹ siê do tego buraki, siano, ziarna, kolby kukury-

wójt Zdzis³aw Bylok, wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy
Zbigniew Putek i przewodnicz¹ca Rady Rodziców Ewa
Kantor. Maria Strzelczyk dyrektor szko³y i jej zastêpca
Helena Stanis³awska towarzyszy³y goœciom w oczekiwaniu na zebranie siê wszystkich dzieci. Maria Strzelczyk rozpoczê³a akademiê od powitania dzieci i goœci oraz opowiedzia³a krótk¹ historiê Komisji Edukacji Narodowej. Goœcie
z³o¿yli ¿yczenia nauczycielom i dyrekcji, a po tym zespó³
zaœpiewa³ kilka bardzo ³adnych piosenek. Klu programu artystycznego przygotowanego przez T. Zdunka i A. Gabryœ,
stanowi³ satyryczny pokaz mody w wykonaniu dzieci z kl. IV
A. Tak doskonale parodiowaæ pokaz mody od czasów jaskiniowych po XXI wiek potrafi¹ chyba tylko dzieci. By³o bardzo
zabawnie i weso³o, a nad burz¹ oklasków i okrzyków skutecznie panowa³a pani dyrektor i nauczyciele.

dzy, wyt³oki z buraków cukrowych, sól kamienna. Po¿ywienie nale¿y bezwzglêdnie wywoziæ do lasu. Sk³adowanie go
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blisko domu nara¿a bowiem dzikie zwierzêta na œmieræ
z r¹k k³usowników b¹dŸ bezpañskich psów. Wa¿ne jest tak-

na odœnie¿one przez p³ugi drogi do paœników i strumieni.Miejmy nadziejê, ¿e dziêki tym wskazówkom, nasi m³odsi bra-

¿e dopajanie zwierzyny leœnej poprzez wyr¹b przerêbli w potokach górskich. Myœliwi prosili tak¿e o niewchodzenie zim¹

cia bêd¹ mieli tej zimy wiêksz¹ szansê na prze¿ycie
polonista Tomasz Zdunek

Z ¯YCIA M£ODZIE¯OWEGO OŒRODKA
WYCHOWAWCZEGO

zentowa³ siê zespó³
muzyczny pod kierow-

PODZIÊKOWANIA I ¯YCZENIA
W dn. 12 paŸdziernika w M³odzie¿owym Oœrodku Wychowawczym w Jaworzu uroczyœcie obchodzono œwiêto Komisji Edukacji Narodowej. W popo³udniowym spotkaniu uczestniczyli obecni i emerytowani pracownicy Oœrodka; powitani
zostali przez wicedyrektor Jadwigê Kruczek. Dyrekcja
Oœrodka z³o¿y³a ca³ej kadrze pedagogicznej ¿yczenia z okazji
jej œwiêta, dziêkuj¹c równoczeœnie za trud i zaanga¿owanie
w codzienn¹ pracê dydaktyczno – wychowawcz¹. Tradycyjnie, najbardziej zas³u¿onym pracownikom wrêczono Nagrody Dyrektora - z r¹k dyrektora oœrodka Jaros³awa Bonczka
otrzyma³y je 32 osoby. Specjalna nagroda Marsza³ka Województwa Œl¹skiego trafi³a w rêce Kierownika Internatu Stanis³awa Bêbna. Nie zabrak³o czêœci artystycznej – zapre-

nictwem Zbigniewa
Huberta w sk³adzie:
Bartek Mos, Jasiek
Pyka, Micha³ Rogaliñski, Krzysiek Sztykiel, Micha³ Tracz. Minispektakl kabaretowy
pt. Próba przygotowali
i przedstawili uczniowie
Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum MOW: Mariusz Kunka, Kamil Sypu³a, Mateusz Rabczyñski, Darek Kamiñski, Bartek Mos, Micha³
Szalonka, Piotrek Kowieski, Krystian Stolarzak oraz
Patryk Bogus. Wszyscy wystêpuj¹cy ch³opcy ju¿ myœl¹
o tym, czym tu zaskoczyæ wszystkich w przysz³ym roku.
Aleksandra Szeliga

KOMENDANT POLICJI RADZI
JAK UNIKN¥Æ ULICZNEGO NAPADU
Chc¹c ograniczyæ szansê stania siê ofiar¹
ulicznego napadu nale¿y przestrzegaæ poni¿szych zasad:
1) unikaj okazywania swojej zamo¿noœci, szczególnie przy
poruszaniu siê przez miasto pieszo lub œrodkami komunikacji publicznej,
2) nie noœ wszêdzie ze sob¹ rzeczy cennych, które nie s¹ Ci
potrzebne (np. wilofunkcyjny kalkulator, drogi zegarek, du¿a
gotówka)
3) unikaj nocnych spacerów i podró¿y œrodkami komunikacji
publicznej. Jeœli ju¿ musisz poruszaæ siê noc¹, to omijaj
ciemne zau³ki, przejœcia podziemne - szczególnie niebezpieczne. Nie maj¹c samochodu lub towarzystwa dobrych znajomych skorzystaj lepiej z taksówki,
4) unikaj kontaktu wzrokowego z osobami obcymi, ale zawsze staraj siê dyskretnie oceniæ ich intencje,
5) nie pozwalaj nikomu obcemu, kto próbuje z tob¹ porozmawiaæ na ulicy, aby by³ bli¿ej jak na wyci¹gniêcie rêki,
6) przechodŸ na drug¹ stronê ulicy, gdy widzisz zbli¿aj¹c¹
siê do ciebie grupê ludzi, szczególnie w nocy. Unikaj tez
kontaktu z grupami osób nietrzeŸwych,
7) nie zawieraj na ulicy szybkich znajomoœci i nie pozwalaj

odprowadzaæ siê do domu osobom obcym. Nie korzystaj
te¿ z ofert podwiezienia przez przypadkowe osoby.
Natomiast w przypadku zaistnienia napadu:
1) w miarê mo¿liwoœci oceñ sytuacjê:
czy warte jest nara¿enie ¿ycia i zdrowia dla rzeczy, któr¹
chc¹ zabraæ Ci napastnicy; czy wzywanie pomocy bêdzie
skuteczne? ( w przypadku gdy z góry wiadomo, ¿e wezwanie nic nie da, bo np. brak jest osób mog¹cych jej udzieliæ,
mo¿e to spotêgowaæ agresjê napastników); czy s¹ mo¿liwoœci obrony przed napastnikami, czy sobie z nimi poradzisz.
Jeœli jest ich kilku, to wygranie z nimi starcia nie jest realne;
czy mo¿na uciec - ucieczka przy przewadze przeciwnika
nie jest tchórzostwem, lecz podstawowym elementem samoobrony, zw³aszcza przy zagro¿eniu ¿ycia,
2) podejmuj¹c jednak obronê pamiêtaj, aby: równoczeœnie
z obron¹ wzywaæ pomocy; przede wszystkim d¹¿yæ do utorowania sobie drogi ucieczki; stosuj¹c znane sobie sposoby
samoobrony nie przekraczaæ ich granic ( obrona musi byæ
wspó³mierna do zagro¿enia)
Po napadzie: powiadom najbli¿sze osoby z otoczenia, mo¿e
widzia³y kierunek oddalenia siê sprawców lub udziel¹ ci innej pomocy, powiadom Policjê dzwoni¹c na numer 997 lub
112, jeœli przy napadzie zosta³eœ pobity powiedz o tym policjantowi; jeœli to mo¿liwe nie oddalaj siê z miejsca zdarzenia, postêpuj zgodnie z poleceniami policjanta.
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NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE
ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI
11 listopada 1918 roku w wagonie kolejowym w lasku w Compicgne podpisany zosta³ akt kapitulacji Niemiec i tym samym I wojna œwiatowa zosta³a
zakoñczona. Tê datê przyjêto
jako dzieñ odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci po 123
latach zaborów.
Samo Œwiêto 11 listopada jako
Œwiêto Niepodleg³oœci zosta³o
ustanowione dopiero ustaw¹ z
1937 roku. A wiêc w okresie miêdzywojennym obchodzono
je tylko dwukrotnie, w czasie okupacji jego obchody by³y
zakazane podobnie jak i kultywowanie jakichkolwiek przejawów polskiego patriotyzmu. Po 1945 w³adze komunistyczne
znios³y to œwiêto wprowadzaj¹c w to miejsce dzieñ 22 lipca

„SZCZÊŒLIWE OCZY...”
- WIECZÓR POEZJI I MUZYKI
W niedzielê 14 paŸdziernika w koœciele pw. Opatrznoœci Bo¿ej
w Jaworzu mia³ miejsce Wieczór Poezji i Muzyki pt. „Szczêœliwe oczy...”. Tytu³ koncertu zosta³ zaczerpniêty z fragmentu
Ewangelii œw. £ukasza i odnosi³ siê w tym przypadku do tego
wszystkiego co by³o dane prze¿yæ naszemu pokoleniu na prze³omie XX i XXI wieku. Wieczór Poezji i Muzyki odby³ siê
w ramach XXIII Tygodnia Kultury Chrzeœcijañskiej organizowanego przez KIK pod patronatem ks. bpa Tadeusza Rakoczego. Wybór terminu koncertu nie by³ przypadkowy. Zwi¹zany
on by³ z dwoma wielkimi wydarzeniami w ¿yciu koœcio³a katolickiego. Pierwsze to 90-ta rocznica objawieñ fatimskich, a
drugie to VII Dzieñ Papieski. St¹d te¿ przewodnim tematem
tego Wieczoru by³a w³aœnie osoba Matki Bo¿ej oraz postaæ
S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II. S³owa, które Maryja przekaza³a
trójce dzieci w Fatimie okaza³y siê prorocze, czêœæ z nich
zgodnie z nauk¹ koœcio³a katolickiego - wype³ni³a siê na naszych oczach, czêœæ zale¿y od nas samych. Wszyscy wiemy kim Maryja by³a w ¿yciu Karola Wojty³y- póŸniejszego
papie¿a. Wszyscy wiemy te¿ jak silny jest zwi¹zek objawieñ fatimskich z osob¹ Jana Paw³a II- Jego ¿yciem, cierpieniem, a nawet odejœciem do Domu Ojca. St¹d te¿ wyj¹tkowoœæ tego Wieczoru Poezji i Muzyki, który chyba bardziej
pe³ni³ rolê katechezy poprzez powa¿n¹ muzykê, œpiew i pe³ne refleksji uwielbienie. Te dwa wydarzenia, którym poœwiêcony by³ ten Wieczór 14 paŸdziernika dotycz¹ ca³ej ludzkoœci i jej przysz³oœci gdy¿ przes³anie p³yn¹ce z Fatimy i nauczania Jana Paw³a II dotyczy w³aœnie tego co przed nami.
Uczestnicy koncertu mogli wys³uchaæ piêknych i nastrojowych wierszy w autorskim wykonaniu Krystyny Gutan. Wier-
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jako dzieñ og³oszenia komunistycznego manifestu PKWN
maj¹cego stanowiæ dzieñ „niepodleg³oœci”. Œwiêto 11 listopada od momentu jego przywrócenia przez Sejm w 1989
roku jest uroczyœcie obchodzone tak¿e w naszej gminie.
Przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, oœwiatowych, organizacji i stowarzyszeñ, mieszkañcy - wspólnie sk³adaj¹ wi¹zanki kwiatów przed trzema jaworzañskimi pomnikami Marsza³ka Pi³sudskiego w Parku Zdrojowym, w centrum Jaworza przed pomnikiem poleg³ych jaworzan, oraz przed obeliskiem poœwiêconym ¿o³nierzom Armii Czerwonej, którzy polegli na naszej ziemi w walkach o wyzwolenie Jaworza w
lutym 1945 roku. Oddaj¹c ho³d poleg³ym za Ojczyznê, stajemy przed symbolicznymi pomnikami pamiêci w pe³nej jednoœci jako Polacy - niezale¿nie od pogl¹dów, przynale¿noœci partyjnych, wyznania czy innych opcji spo³ecznych.
red.
sze te w wiêkszoœci pochodzi³y z jej nowego tomiku poezji
„Szczêœliwe oczy”. Wieczór by³ te¿ szczególny z innego
powodu, oprócz wierszy, mogliœmy wys³uchaæ fragmentów
objawieñ fatimskich prezentowanych przez Bogdana Desonia przy podk³adzie muzycznym pieœni fatimskich, które
specjalnie na ten koncert przes³a³ na p³ycie z Fatimy do Jaworza przebywaj¹cy tam jaworzanin – Ojciec Franciszek
Jaworski. Z kolei utwory muzyczne, które ta¿e by³y poœwiêcone Matce Bo¿ej mogliœmy pos³uchaæ w mistrzowskim
wykonaniu artystów polskiej i œwiatowej sceny muzycznej.
Wielu z nich ju¿ wielokrotnie u nas koncertowa³o. Wœród
nich jaworzanie; Krystyna Musia³ - fortepian i Wojciech
Musia³ - skrzypce. Ponadto wykonawcami koncertu byli ;
Barbara Ba³da (sopran), Bogdan Desoñ (tenor), Urszula
Mizia (wiolonczela), Witold Szulakowski (altówka), Piotr
Rurañski (kontrabas)) oraz Bielski Chór Kameralny pod dyrekcj¹ Beaty Borowskiej.
Oprócz wiernych, w koncercie uczestniczyli przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych w osobie Wójta Z. Byloka z ma³¿onk¹,
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Przewodnicz¹cego Rady Gminy A. Œliwki, a tak¿e wielu
cz³onków Rady Gminy. Swoj¹ obecnoœci¹ ten uroczysty

lickiego i Akcji Katolickiej w Jaworu zorganizowa³a tradycyjne
kwesty na obu jaworzañskich cmentarzach wyznaniowych.

i mo¿na rzec - ewangelizacyjny koncert muzyki i poezji zaszczycili równie¿ ksiê¿a. Prócz ksiê¿y miejscowej parafii –

Na ewangelickim cmentarzu, w dniu tym, z okazji pami¹tki
zmar³ych, 14 cz³onków jaworzañskiego oddzia³u PTE wspól-

gospodarza Wieczoru z ks. A, Gramatyk¹ na czele, byli
tak¿e; ks. Pra³at Zbigniew Powada - Proboszcz Katedry

nie z cz³onkami zarz¹du Spo³ecznej Rady, w czasie tegorocznej kwesty cmentarnej zebra³o kwotê 3.002,00 z³.

œw. Miko³aja w Bielsku-Bia³ej i kapelan KIK, ks. Ignacy Czader i ks. Pawe³ Grz¹dziel. Wyj¹tkowy charakter koncertu

i 4 Eu. Zgodnie z naszymi planami pieni¹dze te w ca³oœci
przeznaczymy na renowacjê co najmniej jednego obiektu za-

zosta³ zaakcentowany tak¿e Dziesi¹tk¹ Ró¿añca Œwiêtego,
który zosta³ wspólnie odmówiony przez zgromadzonych

bytkowego, na tym¿e cmentarzu.
Na katolickim cmentarzu, w dniu Wszystkich Œwiêtych kwe-

w œwi¹tyni na zakoñczenie Wieczoru Poezji i Muzyki. Wieczór ten zosta³ zorganizowany przy wsparciu Urzêdu Gminy

stowa³o 3 cz³onków jaworzañskiego Oddzia³u Akcji Katolickiej uzyskuj¹c kwotê 2.427,00 z³. Pieni¹dz przeznaczone

Jaworze oraz Oœrodka Promocji Gminy Jaworze.

zostan¹ na dofinansowanie co najmniej jednego grobu zabytkowego na tym cmentarzu. £¹cznie w czasie tegorocz-

pf

nych kwest cmentarnych, na obu jaworzañskich cmentarzach
wyznaniowych zebrano 5.427,00 z³. i 4 Eu, tj. oko³o 26%

„Zamach”
Rzym, 13 maja 1981 – godz.17.17

wiêcej ni¿ w ubieg³ym roku.
Za z³o¿one liczne datki wszystkim ofiarodawc¹ zarz¹d Spo-

Nadszed³ ten dzieñ, którego nie zapomnimy:
trzynastego maja 1981 roku:

³ecznej Rady wspólnie z zarz¹dami Oddzia³ów – Polskiego
Towarzystwa Ewangelickiego i Akcji katolickiej w Jaworzu,

œwiat rozpalony modlitw¹ o ¿ycie Jana Paw³a II
i naszych serc, jak¿e g³êboki, niepokój…

serdecznie dziêkuj¹ i zapewniaj¹, ¿e pieni¹dze w ca³oœci
bêd¹ zagospodarowane na renowacjê dalszych jaworzañskich

Godzina 17.17; z „broni palnej strza³y”!
Go³êbie w przestrachu ku niebu szybuj¹…

zbytków cmentarnych.
W 2008 roku planujemy odrestaurowaæ co najmniej dwa za-

Krew na Bia³ej Sutannie, œwiat ciasny i ma³y;
oczy i serca na klinikê Gemelii siê kieruj¹…

bytkowe groby, licz¹c na finansowe wsparcie Urzêdu Gminy
Jaworze. Spo³eczna Rada na ten cel zadysponuje ca³¹ kwo-

I ta modlitwa, co mury nienawiœci przebija;
i to b³aganie œwiata: Uratuj Go, Panie!

tê zebran¹ w 2006 i 2007 r. tj. 9.750,00 z³.

To w³aœnie o tych wydarzeniach mówi³a Maryja…
Pozostaje ju¿ tylko na cud oczekiwanie!

PYSZNA SPRAWA

Jan Knie¿yk

A kiedy ju¿ modlitwa wys³uchana
na wdziêcznoœæ serca siê zamienia -

25.10.2007 r. w Por¹bce odby³ siê konkurs potraw regionalnych „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” na szczeblu powiatowym. Bra³y w nim udzia³ 33 organizacje, w wiêkszoœci Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w kilku kategoriach: zupa, potrawy wio-

proroctwo Trzeciej Tajemnicy
wyjaœnia Ten Pontyfikat cierpienia.

senne, ciasta, nalewki. Gminê Jaworze reprezentowa³y: Ko³o
Gospodyñ wiejskich nr 1, Ko³o Gospodyñ Wiejskich nr 2,

Wiêc, kiedy ³za wzruszenia nas zaskoczy,
w s³aboœci, która pamiêæ rani:
szczêœliwe s¹ nasze oczy Pan uczyni³ nas wielkich zdarzeñ œwiadkami!
Krystyna Gutan

INFORMACJA O JAWORZAÑSKICH KWESTACH CMENTARNYCH w 2007 roku
Zarz¹d Spo³ecznej Rady Ochrony i Odnowy Zabytków, zebrane w ubieg³ym roku kwesty cmentarne w kwocie 4.325,00
z³ ulokowa³ na koncie TMJ. Ze wzglêdu na trwaj¹ce dopracowywanie dokumentacji historyczno – architektonicznej dla
cenniejszych zabytków jaworzañskich, pieni¹dze te dotychczas nie zosta³y wykorzystane i oczekuj¹ na zagospodarowanie. Jak co roku, tak¿e i w obecnym 1. listopada Spo³eczna
Rada wspólnie z Oddzia³em Polskiego Towarzystwa Ewange-

Zespó³ Regionalny „Jaworze”. Wszystkie 3 organizacje zosta³y nagrodzone i wyró¿nione. G³êboko zakorzenione obyczaje i tradycje w po³¹czeniu z umiejêtnoœciami kulinarnymi
naszych Pañ by³y tego wynikiem. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele w³adz powiatu ze Starost¹ Bielskim Andrzejem P³onk¹ oraz wójtowie poszczególnych gmin. Na
konkursie obecny by³ równie¿ Wójt Gminy Jaworze – Zdzis³aw Bylok, Przewodnicz¹cy Rady Gminy – Andrzej Œliwka, a tak¿e Przewodnicz¹ca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji – Krystyna Szczypka. Reprezentacja gminy
wypad³a dobrze, a na twarzach wszystkich widoczne by³o
nieukrywane zadowolenie. Konkursy to mo¿liwoœæ wymiany
doœwiadczeñ, podtrzymywanie tradycji i integracja œrodowisk.
Gmina Jaworze jest œwiadoma tych korzyœci i chêtnie bierze
udzia³ w ró¿nego rodzaju konkursach.

lb
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WIELKIE BRAWA

Muzycznej w Katowicach w klasie fortepianu prof. Zbigniewa

Wieczór Poezji i Muzyki, o którym piszemy na str. 9, by³ wa¿nym i wzruszaj¹cym wydarzeniem. Pañstwo Krystyna i Woj-

Œliwiñskiego. Umiejêtnoœci pianistyczne doskonali³a w Warszawie pod kierunkiem prof. Ryszarda Baksta w ramach „Mi-

ciech Musia³owie, kiedy otrzymali zaproszenie do wziêcia
udzia³u w koncercie, zrezygnowali z wczeœniej zaplanowanej

strzowskiego Kursu Interpretacji Muzyki Chopina". Ju¿ podczas studiów rozpoczê³a pracê pedagogiczn¹ jako nauczy-

pielgrzymki do Fatimy i z Norymbergii, gdzie maj¹ swój drugi
dom, przyjechali do Jaworza. Redakcja skorzysta³a z okazji

ciel fortepianu i akompaniator, ucz¹c m.in. w Pañstwowej
Szkole Muzycznej w Zabrzu, w Pañstwowej Szkole Muzycz-

i poprosi³a ich o spotkanie i opowiedzenie Jaworzanom o dotychczas przebytej drodze swoich artystycznych dokonañ.

nej im. M. Kar³owicza w Katowicach oraz w Pañstwowym
Liceum Muzycznym w Katowicach. Dalsza kariera by³a po-

Nie odmówili, choæ w swej skromnoœci zapytali – „po co, my

wi¹zana z drog¹ artystyczn¹ mê¿a. Od 1982 roku przebywa
w Norymberdze. Nadal prowadzi dzia³alnoœæ pedagogiczn¹ i
koncertow¹ - solistyczna i kameraln¹, g³ównie w Niemczech
i Polsce. Równoczeœnie aktywnie dzia³a w na rzecz promowania m³odych talentów z Polski i Niemiec.
WOJCIECH MUSIA£
Urodzi³ siê w 1940 roku w Rzeszowie. Podstawow¹ Szko³ê
Muzyczn¹ i Liceum Muzyczne ukoñczy³ w Bielsku - Bia³ej.
W 1965 roku uzyska³ dyplom na Wydziale Instrumentalnym
w Wy¿szej Szkole Muzycznej w Katowicach. Umiejêtnoœci
w zakresie gry na skrzypcach doskonali³ pod kierunkiem profesorów: W³. S³u¿a³ka, St. Mikuszewskiego i St. Lewandowskiego. Ju¿ podczas studiów - w 1961 roku podj¹³ pracê w Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji
w Katowicach, a od 1975 roku by³ jej koncertmistrzem. Wraz

tak bardzo nie lubimy rozg³osu”. Uda³o mi siê przekonaæ ich,
powo³uj¹c siê na innych „Niezwyczajnych”, którzy zgodzili siê
przyj¹æ nasze zaproszenie. Nie mog³em nie zapytaæ, dlaczego ten koncert by³ tak wa¿ny dla nich. Z nieukrywanym wzruszeniem wyznali, ¿e mo¿liwoœæ uczczenia w Jaworzu, w taki
sposób, 90-tej rocznicy objawieñ fatimskich i VII Dnia Papieskiego jest dla nich honorem i zaszczytem.
Zamieszczamy pierwsz¹ czêœæ opowieœci o ludziach i œwiecie, w którym artyœci s¹ wielcy nie tylko talentem i pracowitoœci¹, ale i wiar¹, skromnoœci¹, ¿yczliwoœci¹, dobroci¹, po
prostu wielkoœci¹ ducha.
Mia³em ten zaszczyt i szczêœcie, ¿e mog³em s³uchaæ ich,
przegl¹daæ albumy i oczami wyobraŸni prze¿ywaæ wspania³e spektakle, koncerty, patrzeæ ze scen najs³awniejszych sal
koncertowych na zas³uchan¹ publicznoœæ i jej podziw oraz
wdziêcznoœæ wyra¿an¹ wielkimi brawami po koncertach.
W tym wydaniu Echa Jaworza zamieszczamy krótkie ¿yciorysy artystów oraz przygotowan¹ przez Pani¹ Krystynê
pierwsz¹ czêœæ wspomnieñ.
KRYSTYNA MUSIA£
Urodzi³a siê i wychowa³a na Œl¹sku. W Katowicach ukoñczy³a Pañstwowe Liceum Muzyczne. Studia muzyczne poszerzone o uprawnienia pedagogiczne odby³a w Wy¿szej Szkole

z orkiestr¹ odby³ wiele podró¿y artystycznych w Polsce, koncertowa³ w wiêkszoœci krajów Europy, a tak¿e w USA, Australii, Mongolii i Chinach, Japonii, Nowej Zelandii, Iranie i innych. By³ równie¿ cz³onkiem Kameralnej Orkiestry Polskiego
Radia i Telewizji w Katowicach, za³o¿ycielem i muzykiem
Kwartetu im. Grzegorza Fitelberga -znakomitego zespo³u kameralnego. Przez wiele lat Kwartet ten koncertowa³ w Polsce
i za granic¹. Jako skrzypek tego Kwartetu otrzyma³ wyró¿nienie na Miêdzynarodowym Konkursie Kameralnym im. Leo Weinera w Budapeszcie oraz stypendium Gra¿yny Bacewicz. Pan
Wojciech równoczeœnie prowadzi³ bogat¹ dzia³alnoœæ pedagogiczn¹, ucz¹c w szko³ach muzycznych w Zabrzu, w Katowicach oraz w Wy¿szej Szkole Muzycznej w Katowicach.
W 1979 roku otrzyma³ zaproszenie do udzia³u w koncertach
niemieckiej Ludwigsburskiej Orkiestry Festiwalowej, która towarzyszy³a najwybitniejszym artystom œwiata. W 1982 przyj¹³
ofertê i podpisa³ pó³roczny kontrakt na wystêpy z Orkiestr¹
Symfoniczn¹ w Sondenborgu w Danii. W tym samym roku
otrzyma³ propozycje z Filharmonicznej Orkiestry w Norymberdze i po wygraniu konkursu podj¹³ tam sta³a pracê. Norymberga, w której zamieszka³ wraz z rodzin¹ sta³a siê drugim domem, gdy¿ ten rodzinny, do którego rzadziej lub czêœciej wracaj¹, ale zawsze z radoœci¹, jest w Jaworzu.

LISTOPAD

ECHO JAWORZA str. 12

2007 ROK

PANI KRYSTYNA OPOWIADA:
Jaworze jako miejsce wytchnienia w artystycznej wêdrówce
po œwiecie, miejsce wymarzone na spokojne ¿ycie bez audytoriów i wspania³ych sal koncertowych jest dla nas "darem" Opatrznoœci Bo¿ej. Ju¿ jako dziewczynka bywa³am tu
na koloniach letnich. Nie przeczuwa³am wówczas, ¿e nieopodal, w Aleksandrowicach roœnie mój przysz³y partner
¿yciowy. Poznaliœmy siê na studiach w Pañstwowej Wy¿szej
Szkole Muzycznej w Katowicach.
Po œlubie, w wolnych chwilach "wyskakiwaliœmy" na Szyndzielniê, na B³atni¹, a z niej przez Jaworze do domu w Tychach. Minê³o
wiele lat wspólnych prze¿yæ - radoœci z dzieci, wnuków, intensywnej pracy artystycznej i pedagogicznej, podró¿y i tu³aczki po œwiecie. Zamarzy³o nam siê w³asne miejsce na ziemi i znaleŸliœmy je
tutaj - w Jaworzu, pod skrzyd³ami Opatrznoœci Bo¿ej.
Poznaliœmy wielu przyjaznych i ¿yczliwych ludzi, wœród których dobrze nam siê ¿yje. Jedyne, czym mo¿emy siê odwdziêczyæ Panu Bogu i ludziom, to nasze muzykowanie.
Jesteœmy wdziêczni Ks. Proboszczowi Adamowi Gramatyce, Pastorowi Ks. W³adys³awowi Wantulokowi, Wójtowi Zdzis³awowi Bylokowi, Romanowi Greniowi, a tak¿e
Leszkowi Baronowi z Oœrodka Promocji Gminy Jaworze
za przychylnoœæ i otwartoœæ na ró¿ne propozycje naszego
koncertowania w Jaworzu. PrzyjaŸñ z Krystyn¹ Gutan, fascynacja jej g³êbok¹, religijn¹ poezj¹ zaowocowa³a „Wieczorami Poezji i Muzyki", które od 5. lat odbywaj¹ siê w Koœciele Katolickim pod wezwaniem Opatrznoœci Bo¿ej w Jaworzu. Z wdziêcznoœci¹ myœlimy o wszystkich Artystach, którzy przyjêli nasze zaproszenia i swoim kunsztem uœwietniali
te koncerty.
W maju 2005 r. zagraliœmy te¿ koncert kameralny w Koœciele
Ewangelickim w Jaworzu. Wyst¹piliœmy w sk³adzie tria fortepianowego, gdzie obok naszego "ma³¿eñskiego duetu" - fortepianskrzypce wyst¹pi³ znakomity niemiecki wiolonczelista-jednoczeœnie pastor ewangelicki - Cyriakus Alpermann. Mieliœmy parokrotnie zaszczyt graæ podczas uroczystoœci do¿ynkowych oraz

w ramach Tygodnia Modlitw o Pojednanie Chrzeœcijan.
Jako cz³onkowie organizacji "Artyœci dla Chrystusa" wielokrotnie grywaliœmy spo³ecznie w ró¿nych Sanktuariach, m.in.
w La Salette we Francji, w Medjugorje w Boœni-Hercegowinie, w Heroldsbachu w Niemczech. W œwi¹tyniach akompaniujê mê¿owi na organach. W 1986 r. za³o¿yliœmy z mê¿em
Norymberskie Trio Filharmoniczne. Koncertowaliœmy z wybitnymi wiolonczelistami: Sabin¹ Panofski, Reinerem Faupelem. Wyst¹piliœmy na Miêdzynarodowym Festiwalu "Muzyka w Starym Krakowie" z wymienianym wy¿ej Cyriakusem Alpermannem oraz Urszul¹ Mizia - prezesem Bielskiego Towarzystwa Muzycznego, znanej publicznoœci jaworzañskiej z koncertów w naszej œwi¹tyni. Z Urszul¹ Mizia
koncertowaliœmy wielokrotnie, m.in. na Zamku w BielskuBia³ej, na Zamku w Cieszynie, podczas IX Miêdzynarodowego Festiwalu „Musica Sacra" w Skoczowie, podczas audycji
z cyklu "Edukacja muzyczna" w Bielskim Centrum Kultury.
Ten rozdzia³ zakoñczê krótkim wierszykiem autorstwa mojej
kole¿anki;
„Ju¿ nie m³odzi, ju¿ nie piêkni
Coœmy przeszli - ka¿dy wie...
W³osy siwe, w Krzy¿u strzyka
Ale w sercu...
W sercu ci¹gle gra muzyka!"
przygotowa³: Wojciech Bertisch

WSPÓLNE SPRAWY
NA £ÓW MI£Y BRACIE – NA £ÓW ...

str. 12, 13, 14, 15

Dzieñ poœwiêcenia relikwii Œw. Huberta - 3 listopada - sta³ siê

twa, z pewnoœci¹ wa¿nym, ale czy najwa¿niejszym?
Chyba nie. G³ównym zadaniem myœliwych, jak niektórzy

œwiêtem myœliwych i leœników. Œwiêto to czczone jest uroczystymi ³owami, poprzedzanymi msz¹ w intencji myœliwych.

twierdz¹ misj¹, jest zachowanie w nie pogorszonym stanie
populacji zwierz¹t ³ownych, którymi myœliwi siê opiekuj¹.

Z Rudolfem Galoczem – radnym powiatu bielskiego rozmawia Franciszek. K. Szpok.

Zachowanie dla przysz³ych pokoleñ, bowiem Polski Zwi¹zek
£owiecki liczy ju¿ blisko 85 lat i obecnie poluj¹cy myœliwi

Da³em tytu³ temu wywiadowi -"Na ³ów mi³y bracie ...."
- ale wiem doskonale, ¿e nie taki cel przyœwieca ca³ej

otrzymali te zadania w darze od swych poprzedników z zaleceniem przekazania ich nastêpcom. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e

dzia³alnoœci kó³ ³owieckich i poszczególnym myœliwym.
A wiêc jaki ...?

myœliwi nie dzia³aj¹ w pró¿ni. £owiectwo musi byæ uprawiane w zgodzie z za³o¿eniami gospodarki rolnej, leœnej i rybac-

Wykonywanie polowania jest jednym z elementów ³owiec-

kiej. Si³¹ rzeczy wymienione dziedziny gospodarki s¹ nasta-
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wione na osi¹gniêcie zysków a hodowla zwierzyny ³ownej
powinna byæ p³ynnie dopasowana do zasad prowadzenia tych

Nadleœnictw i na tej podstawie wylicza siê tak zwany przyrost zrealizowany i wielkoœæ odstrza³u poszczególnych ga-

gospodarek. Myœliwi próbuj¹ zachowaæ w niezmienionym
stanie biotopy wystêpuj¹ce na terenach poszczególnych

tunków zwierzyny przeznaczonej do pozyskania.
Polski Zwi¹zek £owiecki prowadzi Stacje Badawcze zajmu-

obwodów ³owieckich. Bez wspó³pracy z samorz¹dami i mieszkañcami terenów wiejskich by³oby to niemo¿liwe. Dlatego tak

j¹ce siê monitoringiem stanów zwierzyny na terenie ca³ego
kraju oraz badaniami naukowymi w zakresie ³owiectwa. Ma³o

du¿o uwagi ko³a ³owieckie przywi¹zuj¹ do tej wspó³pracy. Przybiera ona najró¿norodniejsze formy: od spotkañ

kto wie, ¿e 60 lat temu po II wojnie œwiatowej, bóbr jako
gatunek nie wystêpowa³ na wolnoœci w naszym kraju, a ofi-

z Radami i Komisjami Gmin, poprzez udzia³ w zebraniach
wiejskich, spotkania z m³odzie¿¹ szkoln¹, udzia³ myœliwych

cjalna inwentaryzacja ³osi opiewa³a na cztery sztuki. Oba te
gatunki zosta³y oddane pod oficjaln¹ opiekê myœliwym. Re-

w imprezach organizowanych przez Gminy – jak do¿ynki, rocznice, spotkania kulturalne itp. Pamiêtaæ równie¿ nale¿y, ¿e

inprodukcja bobrów z Litwy zakoñczy³a siê pe³nym sukcesem, bowiem jest on dziœ popularnym gatunkiem na terenie

³owiectwo to nie tylko ochrona zwierzyny, lecz równie¿ ca³y
szereg dzia³añ para³owieckich. Przy PZ£ dzia³a Klub Kolek-

ca³ego kraju. W latach 1993-1994 na Podbeskidziu zosta³o
wysiedlonych przez myœliwych 132 sztuki bobrów. W na-

cjonera, wielu myœliwych czynnie uprawia strzelectwo zarówno sportowe jak i myœliwskie, a tak¿e coraz modniejsze par-

stêpnych latach do akcji w³¹czy³ siê równie¿ ¯ywiecki Park

kury œrutowe. Rozwija siê kynologia myœliwska, bowiem wielu
myœliwych nie wyobra¿a sobie polowania bez psa.
Coraz wiêcej zwolenników zyskuj¹ ³owy z soko³ami a co za tym
idzie roœnie iloœæ myœliwych posiadaj¹cych uprawnienia sokolnicze poprzedzone bardzo trudnymi egzaminami. Dzia³ania te,
bêd¹ce swoist¹ pasj¹, mo¿na jeszcze d³ugo mno¿yæ. Optymizmem napawa fakt, ¿e do ³owiectwa garn¹ siê ludzie m³odzi.
Jakie s¹ g³ówne zadania i cele rozlicznych i ró¿norodnych poczynañ kó³ ³owieckich w szeroko rozumianej
ochronie naszego œrodowiska?
Ochrona œrodowiska w dzisiejszych czasach jest obowi¹zkiem ka¿dego obywatela. Wiem, ¿e brzmi to jak slogan, ale
taka jest prawda. Dzia³ania kó³ ³owieckich s¹ bardzo zró¿nicowane. Zacznê od dzia³añ zwi¹zanych z gospodark¹ ³owieck¹

Krajobrazowy. £osie maj¹ siê równie¿ dobrze. Jak widaæ
dzia³ania myœliwych s¹ zró¿nicowane ale tego wymaga po-

której celem jest ochrona, zachowanie ró¿norodnoœci i gospodarowanie populacjami zwierz¹t ³ownych, ochrona i kszta³to-

trzeba dzisiejszych czasów.
I na koniec co nieco o patronie myœliwych œw.Hubercie

wanie œrodowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny, uzyskiwanie mo¿liwie wysokiej

Rokrocznie w dniu Œwiêta Patrona myœliwych – œw. Huberta
przypadaj¹cego w dniu 3 listopada, Ko³a £owieckie naszego

kondycji osobniczej jakoœci trofeów oraz w³aœciwej liczebnoœci populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy za-

rejonu tj.:
"Œlepowron" – Rudzica,

chowaniu równowagi œrodowiska przyrodniczego, spe³nianie
potrzeb spo³ecznych w zakresie uprawiania myœlistwa, kulty-

"Hubertus" – Miêdzyrzecze,
"Knieja" – Zabrzeg,

wowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury ³owieckiej.
Zadania te w zale¿noœci od jakoœci obwodów ³owieckich

"Ba¿aniec" – Czechowice
uczestnicz¹ w nabo¿eñstwie o godzinie 7.00 w Rudzicy

polegaj¹ na sadzeniu remiz œródpolnych, uprawie poletek
³owieckich, dokarmianiu zwierzyny w okresach niedostatku

w tzw. Uroczysku "Wendelin" z udzia³em ksiê¿y s¹siednich
parafii, kapelana myœliwych naszego okrêgu – ksiêdza Jana

¿eru naturalnego, zwalczaniu k³usownictwa i szkodnictwa
³owieckiego a przede wszystkim edukacji spo³eczeñstwa w

£asuta. Nastêpnie ko³a ³owieckie bior¹ udzia³ w krótkich polowaniach, zaœ po ich zakoñczeniu ma miejsce tradycyjny

tym zakresie. Zwierzynê pozyskuje siê zgodnie z zasadami
selekcji ustalonymi centralnie dla ca³ego kraju.

posi³ek z udzia³em w³adz samorz¹dowych gminy i rad so³eckich. Równoczeœnie w trakcie tych spotkañ czêœæ myœli-

Corocznie organizowane s¹ przez PZ£ oceny prawid³owoœci
odstrza³u i w przypadku gdy myœliwy te zasady narusza sto-

wych otrzymuje odznaczenia oraz dyplomy uznania, za dzia³alnoœæ na rzecz gospodarki ³owieckiej.
"Darz Bór"

sowane s¹ wobec niego surowe sankcje. Raz w roku organizuje siê inwentaryzacjê zwierzyny pod nadzorem w³aœciwych

"Mi³ujcie zwierzêta, albowiem one s¹ waszymi mniejszymi
braæmi". œw.Franciszek z Asy¿u
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TROSKA O ZDROWIE PACJENTÓW NASZYM G£ÓWNY ZADANIEM

A jakie terapie s¹ g³ównie stosowane i jakie przynosz¹
efekty lecznicze?

Z dr Beat¹ Pierzcha³¹ - Ordynato-

Ze wzglêdu na nazwê jak¹ nasza placówka nosi, g³ównym
i najwa¿niejszym rodzajem terapii jest leczenie usprawniaj¹-

rem Oddzia³u Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Doros³ych BZLR
rozmawia Franciszek K. Szpok
Pani Ordynator zanim przejdziemy do szczegó³ów, proszê o najogólniejsze scharakteryzowanie
dzia³alnoœci podleg³ego Pani
„ medycznego gospodarstwa".
Beskidzki Zespó³ Leczniczo - Rehabilitacyjny, Szpital Opieki D³ugoterminowej w Jaworzu tworz¹ dwa oddzia³y, a mianowicie Oddzia³ Leczniczo - Rehabilitacyjny dla Dzieci i M³odzie¿y oraz Oddzia³ Leczniczo - Rehabilitacyjny dla Doros³ych. W³aœnie w Oddziale Leczniczo - Rehabilitacyjnym dla
Doros³ych mam przyjemnoœæ pracowaæ.
Nasz szpital jest jedn¹ z najwiêkszych, a mo¿e i najwiêksz¹
placówk¹ œwiadcz¹c¹ us³ugi rehabilitacyjne w okolicy, mo¿emy leczyæ jednoczeœnie 100 chorych doros³ych i 90 ma³ych pacjentów.
Muszê podkreœliæ, ¿e przewa¿aj¹c¹ wiêkszoœæ stanowi¹
pacjenci z terenu Podbeskidzia.
Jakie przypadki chorobowe wystêpuj¹ najczêœciej
u przyjêtych pacjentów?
Liczba schorzeñ z jakimi trafiaj¹ pacjenci do leczenia w tutejszym oœrodku jest przeogromna i trudno je wszystkie
wymieniæ, ale ze wzglêdu na podpisany kontrakt z NFZ prowadzimy rehabilitacjê ogólnoustrojow¹ i neurologiczn¹.
Co to znaczy? W ramach tzw. rehabilitacji neurologicznej
przyjmujemy pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi po
ciê¿kich urazach czaszkowe- mózgowych i rdzenia krêgowego, po przebytych udarach niedokrwiennych i krwotocznych mózgu, po operacjach neurochirurgicznych z deficytami oœrodkowego i obwodowego uk³adu nerwowego.
Nastêpna grupa schorzeñ, która mieœci siê pod pojêciem rehabilitacji ogólnoustrojowej to g³ównie problemy ortopedyczne, a mianowicie stany po z³amaniach, urazach i operacjach w zakresie
uk³adu kostno stawowego z endoprotezoplastyk¹ stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych i krêgos³upa, dyskopatie, stany po amputacjach koñczyn, schorzenia reumatologiczne to tak¿e nasza domena. Rehabilitujemy pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, zesztywniaj¹cym zapaleniem
stawów krêgos³upa, kolagenozami i innymi schorzeniami.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e coraz wiêcej przyjmujemy chorych
bezpoœrednio z innych oddzia³ów szpitalnych, niesprawnych,
niesamodzielnych w samoobs³udze, mocno uszkodzonych
z objawami pora¿enia koñczyn, unieruchomionych w ³ó¿ku,
którzy wymagaj¹ niezwykle ciê¿kiej pracy ca³ego zespo³u:
lekarzy, pielêgniarek, fizjoterapeutów, logopedy, psychologa.

ce, które ma na celu przywrócenie jak najwiêkszej sprawnoœci fizycznej i psychicznej i tym samym zdolnoœci do pracy
oraz czynnego udzia³u w ¿yciu rodzinnym, spo³ecznym osobom chorym i niepe³nosprawnym.
Podstawowymi œrodkami leczenia usprawniaj¹cego s¹ kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia, masa¿, terapia zajêciowa. Prowadzimy równie¿ terapiê logopedyczn¹, psychologiczn¹ i zaopatrzenie ortopedyczne w protezy, kortezy,
sprzêt pomocniczy. Szpital dysponuje szerok¹ gam¹ wy¿ej
wymienionych œrodków, posiadamy rozwiniêt¹ bazê hydroterapii - basen, k¹piele, natryski, wirówki, masa¿ podwodny;
fizykoterapii, elektrolecznictwo, ultradŸwiêki, œwiat³olecznictwo ³¹cznie z laseroterapi¹, magnetoterapi¹, krioterapiê;
masa¿ klasyczny, a przede wszystkim prowadzimy profesjonaln¹ kinezyterapiê, czyli leczenie ruchem, w której wykorzystujemy najnowoczeœniejsze metody leczenia takie jak:
PNF, NDT- Bobath, Mc Kenzie i inne, a wszystko to dziêki
wyszkolonym fizjoterapeutom. Pyta Pan jakie s¹ efekty lecznicze? Efekty s¹ wspania³e, oczywiœcie zale¿¹ od stanu
chorego, od stopnia zaawansowania choroby i towarzysz¹cych powik³añ oraz wspó³istniej¹cych schorzeñ, ale ka¿dy
chory nabiera u nas si³, poprawia siê stan ogólny, samopoczucie, zmniejszaj¹ siê dokuczliwe dolegliwoœci, czêsto
pacjent przyby³y do nas na le¿¹co lub w wózku inwalidzkim,
opuszcza szpital o w³asnych si³ach.
Poza tym chorzy bardzo czêsto dziêkuj¹ nam za mi³¹, wrêcz
rodzinn¹ atmosferê, wspania³¹ opiekê, któr¹ s¹ otoczeni przez
ca³y personel. Pragnê powiedzieæ, ¿e o tym wszystkim co
powiedzia³am wy¿ej œwiadczy fakt, ¿e wyd³u¿a siê kolejka
oczekuj¹cych pacjentów na leczenie, ¿e pacjenci wyra¿aj¹
chêæ ponownego leczenia i to wielokrotnego, ¿e to czyni¹
wy³¹cznie z powodu profesjonalizmu leczenia.
Nasz¹ Redakcjê interesuj¹ przede wszystkim pacjenci
z terenu Jaworza, a za tym parê s³ów na ich temat?
Jako szpital, którego w³aœcicielem jest Urz¹d Marsza³kowski i zgodnie z podpisan¹ umow¹ z NFZ, leczymy pacjentów
z terenu ca³ej Polski, ale jak ju¿ wczeœniej wspomina³am
najwiêcej jest chorych z Podbeskidzia i oczywiœcie s¹ równie¿ i z Jaworza.
Bardzo chêtnie przyjmujemy na leczenie chorych mieszkañców Jaworza, ale z moich obserwacji wynika, ¿e przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ Jaworzan woli korzystaæ z leczenia ambulatoryjnego, a w szpitalu lecz¹ siê ci, którzy nie maj¹ innego
wyjœcia i o w³asnych si³ach nie mog¹ dotrzeæ do oœrodka.
Pani Ordynator pracuje w BZLR od niedawna, st¹d
moje pytanie o Pani problemy ¿yciorysowe, zw³aszcza
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te zwi¹zane z medycyn¹, ale Jaworzanie chêtnie dowiedzieliby siê równie¿, co nieco o Pani zaintereso-

gdzie pe³ni³am funkcjê zastêpcy ordynatora.
Mieszkam w D¹browie Górniczej. Jestem mê¿atk¹ i matk¹

waniach pozalekarskich?
W BZLR pracujê od 01.04 2006 r. wiêc minê³o parê miesiêcy.

dwóch córek. Chêtnie przeczytam dobr¹ ksi¹¿kê i obejrzê
ciekawy film dokumentalny, czy przyrodniczy. Lubiê kino

Jestem specjalist¹ rehabilitacji medycznej. Ca³e moje dotychczasowe ¿ycie zawodowe zwi¹zane by³o z Wojewódz-

i teatr. Interesujê siê sportem, chocia¿ ju¿ na jego uprawianie mam niewiele czasu, ale zgodnie z moj¹ specjalizacj¹

kim Szpitalem Specjalistycznym nr5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu, a dok³adnie z Oddzia³em Rehabilitacji Medycznej,

staram siê gimnastykowaæ
Uprzejmie dziêkujê za interesuj¹ce wyjaœnienia.

PLANY i DOKONANIA ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH
i ZESPO£ÓW ARTYSTYCZNYCH
¯YCZYMY ZDROWIA I POGODY DUCHA

prowadzenie Ko³a otrzyma³a przewodnicz¹ca Ko³a Krystyna

Bez wzglêdu na to ile dziœ mamy lat i kim jesteœmy, jakie

Plaza – Popielas, oddana Ko³u sercem i dusz¹. W trakcie
3,5 rocznej kadencji spowodowa³a wielkie zainteresowanie

pe³nimy funkcje i jakie stanowiska zajmujemy, pewnym jest,
¿e wczeœniej czy póŸniej bêdziemy ludŸmi „trzeciego wieku”. Dla wielu jedyn¹ wtedy „ostoj¹” bêdzie Ko³o Emerytów
i Rencistów. W Jaworzu Ko³o liczy obecnie 45 cz³onków.
Wielu z nich nawet przez kilkadziesi¹t lat ma tu swoje godne miejsce na ziemi wœród przyjació³, ma swój drugi rodzinny dom. Rokrocznie kilkoro z nich odchodzi na wieczny odpoczynek. W tym roku po¿egnali dwoje swoich cz³onków
Karola Keniga i za³o¿ycielkê Ko³a, niezapomnian¹ przez
nich Zofiê Wencel. Ko³o Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 8
w Jaworzu w dniu 23.10, na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym, dokona³o podsumowania dzia³alnoœci w ostatniej ka-

Ko³em zarówno ludzi jak i w³adz gminy oraz Zarz¹du Okrêgu. W efekcie Ko³o z 16 cz³onków rozros³o siê do 45,
a Wójt, Dyrektor OPGJ, Prezes OSP w miarê mo¿liwoœci
pomagaj¹ i wspieraj¹ dzia³alnoœæ Ko³a. Miêdzy innymi dziêki temu mogli nawi¹zaæ kontakt z Domem Spokojnej Staroœci w Ligotce /Czechy/, goœciæ tych ludzi w Jaworzu i pojechaæ do nich z wizyt¹. Zas³u¿yli z pewnoœci¹ na wiêcej, ale
dla nich to, ¿e mog¹ bywaæ razem jest czymœ wiêcej ni¿
dostatek, ale prze¿ywany w samotnoœci.
Podziêkowañ, gratulacji, serdecznoœci i wyró¿nieñ by³o wiele. Uchwa³¹ Zarz¹du G³ównego zosta³y przyznane 3 z³ote

dencji i wybra³o nowy zarz¹d. Zebranie otworzy³a przewodnicz¹ca ko³a Krystyna Plaza - Popielas. Powita³a przyby³ych
cz³onków ko³a i goœci: wójta Zdzis³awa Byloka, przewodnicz¹cego i zastêpcê przewodnicz¹cego Zarz¹du Okrêgu W³adys³awa Byrdê i Janusza Gembalê, przewodnicz¹cego
Rady Gminy Andrzeja Œliwkê, radn¹ Krystynê Szczypka
przewodnicz¹c¹ Komisji Kultury Sportu i Rekreacji oraz dyrektora OPGJ Leszka Barona. Prowadzenie zebrania powierzono Bogumile Subocz pe³ni¹cej w zarz¹dzie funkcjê sekretarza. W trakcie zebrania wiele by³o wzruszaj¹cych momentów i podnios³ych chwil.
S³uchaj¹c sprawozdania przewodnicz¹cej Ko³a K. Plaza- Popielas i skarbnika Anny Grygierczyk zadumê i podziw
powodowa³o porównanie dokonañ Ko³a z posiadanymi
w Kole pieniêdzmi . Na cotygodniowe wtorkowe spotkania
zapraszaj¹ ciekawych ludzi – poetów, zielarzy, historyków,
specjalistów od zdrowego ¿ywienia, spania, gotowania, organizuj¹ pikniki z pieczeniem kie³basek, spotkania w gospodarstwach agroturystycznych, wycieczki, wystawy prac artystycznych swoich cz³onków, czynnie uczestnicz¹ we
wszystkich uroczystoœciach i imprezach w Jaworzu, a ponadto Bogumi³a Subocz prowadzi piêkn¹ Kronikê Ko³a. W
dowód uznania Przewodnicz¹cy Zarz¹du Okrêgu W³. Byrdy
przekaza³ Ko³u Dyplom „Za najciekawiej prowadzon¹ Kronikê 2006 r.”. Dyplom z podziêkowaniem za wyró¿niaj¹ce siê

Odznaki Honorowe, wrêczone przez Przewodnicz¹cego Z.O.
Krystynie Plaza - Popielas, Bogumile Subocz i Zofii
Wencel - poœmiertnie.
Dyplomy i statuetki dla najstarszych cz³onków ko³a otrzymali:
Zofia Osika, Jan Cholewik, Stefania Malik /na zdjêciu na
str. 16/, Jadwiga M¹cieñczyk, Karol Klima i Janusz Kisiel.
Przewodnicz¹ca Ko³a wrêczy³a te¿ dyplomy przyznane przez
Zarz¹d Ko³a w uznaniu za wspó³pracê: W³adys³awowi Byrdzie, Zdzis³awowi Bylokowi, Leszkowi Baronowi oraz Bogus³awie Subocz i Annie Grygierczyk za wk³ad pracy.
Wybory Zarz¹du Ko³a na nastêpn¹ kadencjê odby³y siê bardzo sprawnie, w efekcie czego Zarz¹d stanowi¹:
Krystyna Plaza - Popielas
- przewodnicz¹ca
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worzu po wydaniu „Patentu Tolerancyjnego” przez cesarza austriackiego Józefa II. Temat „Rodzina Laszowskich - fundatorów Koœcio³a w Jaworzu” przedstawi³ in¿. Jan Knie¿yk. Z bardzo dok³adnych danych przekazanych przez referenta przypomnieæ nale¿y, ¿e baron Jerzy Ludwik Laszowski (1718-1787)
wraz ze swoj¹ ¿on¹ Bogumi³¹ Ludmi³¹ scalili Jaworze, kupuj¹c najpierw Jaworze Œrednie i Górne a póŸniej Dolne w jedn¹
wieœ szlacheck¹. Byli znacz¹c¹ rodzin¹ ewangelick¹, która
ju¿ w styczniu 1782 roku uzyska³a zgodê ówczesnych w³adz
austriackich na budowê domu modlitwy, szko³y i plebanii
w Jaworzu. Na ten cel przeznaczyli parcelê, wiêkszoœæ materia³ów budowlanych a tak¿e ze swoich dochodów pensje dla
Bogumi³a Subocz
Anna Grygierczyk

- sekretarz
- skarbnik

proboszcza i nauczyciela. Dziêki ich wsparciu i aktywnoœci
ewangelików z Jaworza, Jasienicy, Miêdzyrzecza i Wapieni-

Maria Sozañska, Józef Mikler i Jan Bo¿ek - cz³onkowie
Kandydatem na Zjazd Rejonowy zosta³ Zygmunt Lira.

cy ju¿ 12 marca 1782 roku poœwiêcono kamieñ wêgielny pod
budowê koœcio³a a w niespe³na kila lat obiekty te ukoñczono.

Redakcja Echa Jaworza ¿yczy wszystkim zdrowia i radoœci,
a zarz¹dowi wytrwa³oœci oraz realizacji planów i marzeñ. wb

Prochy rodziny Laszowskich spoczywaj¹ w „ kwaterze hrabiowskiej” na cmentarzu katolickim w Jaworzu.

WIZYTY PARTNERSKIE W JAWORZU

Drugie spotkanie poœwiêcone by³o obchodzonemu po koniec
paŸdziernika „Œwiêtu reformacji”. W tym roku mija 490 rocznica

Parafia Ewangelicko-Augsburska W Jaworzu utrzymuje partnerskie kontakty z trzema parafiami w Niemczech a to z para-

kiedy to na drzwiach koœcio³a w Witenberdze ks. dr Marcin

fi¹ w Zweibrucken, Sandhausen i Bockhorn. Poniewa¿ w miesi¹cu paŸdzierniku w koœcio³ach ewangelickich w Europie,
zmawiane s¹ modlitwy za pomyœlne partnerstwo bratnich parafii nie oby³o siê równie¿ bez wizyt. W dniach od 12 do 15
paŸdziernika przebywa³a u nas 13 osobowa grupa goœci
z Sandhausen nocuj¹c u zaprzyjaŸnionych rodzin. W czasie
krótkiego pobytu goœcie zwiedzili „Park miniatur” w Inwa³dzie,
Muzeum w ¯ywcu a tak¿e omówili mo¿liwe formy wspó³pracy
w roku 2008. W niedzielê 14 paŸdziernika ksi¹dz pastor Ulfert
Stratmann, proboszcz parafii w Sandhausen, podczas nabo¿eñstwa w Jaworzu wyg³osi³ kazanie, którego g³ównym tematem by³o przes³anie pokoju, braterstwa i przyjaŸni.
W dniach od 20 do 27 paŸdziernika przebywa³ u nas z wizyt¹ ksi¹dz pastor Harro Kawaletz z ma³¿onk¹ Dorot¹,
proboszcz parafii w Bockhorn. Jego pobyt mia³ na celu poznanie warunków pracy naszej parafii, ró¿nych przejawów
i form pracy a tak¿e mo¿liwoœci wypoczynku, warunków turystycznych i krajobrazowych naszej okolicy. W pi¹tek 26

Luter przybija swoje s³ynne 90 tez przeciwko handlu odpustami
i wypaczeniom w ówczesnym Koœciele Katolickim. Mija równie¿ 430 rocznica zakoñczenia prac nad „Formu³¹ Zgody”, dokumentu który koñczy³ dyskusje na tematy doktrynalne
w ³onie powsta³ego ju¿ Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego.
Tematykê t¹ przedstawi³ ks. Tadeusz Konik z Cieszyna.
K.L.

paŸdziernika w obecnoœci rady parafialnej zosta³a podpisana umowa o partnerskiej wspó³pracy parafii Jaworze z para-

Zaproszenie

fi¹ w Bockhorn. O tym, ¿e nasi goœcie chc¹ równie¿ poznawaæ i uczyæ siê jêzyka polskiego niech œwiadczy fakt, i¿ 21

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Jaworzu i jaworzañski Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zapra-

paŸdziernika w niedzielê podczas nabo¿eñstwa ks. Kawaletz wyg³osi³ pozdrowienie w jêzyku polskim.
KL

szaj¹ wszystkich zainteresowanych na prelekcjê p.t. :
Patent Tolerancyjny sprzed 225 lat; korzyœci i ograni-

POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE ODDZIA£ W JAWORZU.

czenia tak¿e dla luteran w Jaworzu.
Prelekcjê wyg³osi ks. radca Ryszard Janik na specjalnie

Towarzystwo nasze odby³o w paŸdzierniku dwa spotkania.

w tym celu zorganizowanym spotkaniu w dniu 23 listopada br./pi¹tek/ o godz.17.00 w sali parafialnej w Jaworzu.

Pierwsze tematycznie zwi¹zane by³o z obchodzon¹ w tym
roku 225 rocznic¹ powstania Koœcio³a Ewangelickiego w Ja-

LISTOPAD

ECHO JAWORZA str. 17

2007 ROK

TMJ
18 listopada – Œpiewamy wszyscy Wieczorek œpiewu i poezji – Zespó³ Starzy Przyjaciele i jaworzañscy poeci.
9 grudnia – Jerzy Ryrych „Opowieœci o Karaibach” - refleksje mieszkañca Jaworza na temat zwi¹zków Jaworza
z morzem.
Wiersze gwar¹ haftowane, to tomik poezji Pana Jana Chmiela.
Uczestnicy „Posiad” TMJ w dniu 7. paŸdziernika mieli okazjê wys³uchaæ tych wierszy w wykonaniu autora, któremu
towarzyszy³ prowadzony przez niego zespó³ „Jaworze”. Jan
Chmiel to prawdziwy cz³owiek renesansu: chemik i nauczyciel muzyki, œpiewak i instrumentalista, chórmistrz i kapelmistrz, folklorysta i felietonista, od lat propagator gwary cieszyñskiej. Mi³oœnik poezji ludowej, nie tylko jako czytelnik
i wykonawca, ale przede wszystkim jej twórca. W tym roku

czoœæ Jana Chmiela, zosta³a ju¿ zauwa¿ona w œrodowiskach
literackich i wielokrotnie wysoko oceniana na konkursach

zosta³ wydany wspomniany wczeœniej tomik poezji „Wiersze gwar¹ haftowane”, który ukaza³ siê z p³yt¹ CD. Twór-

i to nie tylko w regionie, ale i na szczeblu ogólnokrajowym
i miêdzynarodowym.
Tomasz Wróbel

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
X-10
W sezonie 2007 zawodnicy klubu X - 10 Jaworze: Lucjan
Socha, Adam Bisok, Jaros³aw Matoga, Piotr Kiser, Andrzej Krehut, Dariusz Socha, Kamil Socha, Arkadiusz
Socha, Krzysztof Gruszka, Piotr Podsiad³o, Tomasz Pomorski, Arkadiusz Mikrut, Robert Kohut stawali na najwy¿szych stopniach podium sportowej areny w Polsce i poza
jej granicami. Zdobywali medale i tytu³y mistrzów Polski seniorów, juniorów, na hali, na torach otwartych, w ³ucznictwie
klasycznym, bloczkowym, terenowym 3D, tarczowym FITA,
tarczowym FIELD. Zdobywali tytu³y i medale w klasyfikacjach
indywidualnych i dru¿ynowych. Klub rozwin¹³ swoje szeregi
prawie trzykrotnie wzmacniaj¹c siê nowymi zawodnikami, któ-

i pomocy materialnej firmy BERNDORF oddzia³ Jaworze.

rych forma wspaniale rokuje na przysz³oœæ. Sukcesy te by³y
mo¿liwe dziêki znacz¹cemu wsparciu w³adz Gminy Jaworze

Pozdrawiamy czytelników, kibiców oraz ca³¹ Redakcjê Echa
Jaworze! Wiêcej o nas na www.X10Jaworze.prv.pl.
tp

UKS. "Dziesi¹tka-Komes "

6.10 .przy Gimnazjum odby³y siê dziesi¹te zawody ³ucznicze
o Puchar Wójta Gminy Jaworze w ramach miêdzyszkolnej
Ligi Robin Hooda. W zawodach wziê³o udzia³ 91 zawodników i zawodniczek z 6 klubów. W kategorii ch³opców starszych wygra³ Sebastian Bia³ek przed Jakubem Greniem
z UKS "Junior" Kamesznica i Aleksandrem Grzymkiem
z UKS "Dziesi¹tka-Komes " Jaworze. Wœród ch³opców m³odszych zwyciê¿y³ Krystian Molenda z UKS "Grot" Zabierzów
przed Marcinem Jakubcem i Szymonem Strok¹ z UKS
"Grom "Jasienica. Czwarty by³ Przemys³aw G³uszek z "Dziesi¹tki-Komes " Jaworze. W Kategorii dziewczyn m³odszych
srebro zdoby³a Gabriela Mroszczyk z "Dziesi¹tki-Komes"
Jaworze, która uleg³a w finale, polegaj¹cym na trafieniu z 10
metrów do jab³ka, Kindze Szemik z UKS "Zbójnik" ¯ywiec.
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Trzecia by³a kole¿anka klubowa Kingi - Karolina Kliœ.
W rywalizacji dziewczyn starszych najlepsz¹ okaza³a siê

siê w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Wszyscy
nasi ³ucznicy zdobyli medale: Mateusz Kasperek - z³oto

Maciejowska Kinga z UKS"Junior" Kamesznica przed Natali¹ Stanis³awsk¹ z "Dziesi¹tki-Komes" Jaworze i Macie-

i Tomasz Strzelczyk br¹z w kategorii ch³opców starszych,
a tak¿e Gabriela Mroszczyk -srebro i Przemys³aw G³uszko-

jowsk¹ Anit¹, tak¿e z Kamesznicy. Dru¿ynowo zwyciê¿y³
zespó³ UKS "Junior" Kamesznica" przed UKS" Dziesi¹tka-

br¹z w kategorii dzieci m³odszych. Przed nami jeszcze tradycyjne "Zawody Miko³ajkowe" w Jasienicy a dalej sezon halowy-

Komes" Jaworze i UKS "Grot" z Zabierzowa. Tydzieñ póŸniej 13.10.do Goleszowa pojecha³a czwórka naszych zawod-

Mistrzostwa Polski i bardzo napiêty sezon letni, (tak¿e pod
wzglêdem finansowym). Chêtnych do finansowego wsparcia,

ników na Turniej o Puchar Gminy Goleszów. Zawody odby³y

a tak¿e do wspó³pracy serdecznie zapraszamy.

Sth

BESKID-DRAGON WALCZY
W dniach 07 - 08.10.07 w £ochowie odby³y siê Mistrzostwa
Polski seniorów w semi-contact. Reprezentacja Beskid-Dragon to: Gabriela Pezda, Witold Tet³ak oraz Kamil Rzeszutko. Z mistrzostw z br¹zowym medalem powróci³ Kamil
Rzeszutko. Startowa³o 186 zawodników z 38 klubów Polski.
W dniach 12 - 13.10.07 w Krynicy -Zdroju odby³y siê Mistrzostwa Polski kadetów - 13-15 lat w semi i light contact.
Reprezentacja Beskid-Dragon zdoby³a wiele medali:
Kornelia Kieloch mistrzyni Polski w light-contact zdoby³a
zloty medal oraz br¹zowy medal w formule semi-contact,
Dominika Lach wicemistrzyni Polski w semi-contact zdoby³a srebrny medal oraz br¹zowy medal w light contact, Angela Rakowska zdoby³a br¹zowy medal w semi-contact oraz

³a br¹zowy medal w semi- contact, a Marta Jab³oñska br¹zowy medal w semi-contact. Ogó³em startowa³o 234 zawod-

br¹zowy medal w light –contact, Paulina Laszczak zdoby-

ników i zawodniczek z 46 klubow z ca³ej Polski.

PI£KA NO¯NA - WYNIKI ROZGRYWEK:

Liga D juniorów w sezonie 2007/2008 – jesieñ 2007.
1.09.2007 Miêdzyrzecze – Czarni Jaworze
6:2

Klasa B seniorów w sezonie 2007/2008 – jesieñ 2007.
2.09.2007
9.9.2007

W³ókniarz B-B – Czarni Jaworze
Czarni Jaworze – pauza

5:1

16.09.2007 Iskra Rybarzowice – Czarni Jaworze
23.09.2007 Czarni Jaworze – Czaniec

1:5
1:3

30.09.2007 Wilkowice II – Czarni Jaworze
7.10.2007 Zamek Grodziec Œl. – Czarni Jaworze

3:7
3:4

13.10.2007 Czarni Jaworze – Miêdzyrzecze
21.10.2007 Zapora II Wapienica – Czarni Jaworze

11:0
6:4

27.10.2007 Czarni Jaworze – Halny Klana

1:3

15.09.2007 So³a Kobiernice – Czarni Jaworze
19.09.2007 Czarni Jaworze – Groñ Bujaków

pt

9:0
13:2

22.09.2007 Czarni Jaworze – Halny Kalna
29.09.2007 Groñ Bujaków – Czarni Jaworze

2:2
0:2

03.10.2007 Czarni Jaworze – Zamek Grodziec Œl.
6.10.2007 Czarni Jaworze – Miêdzyrzecze

1:1
5:1

13.10.2007 Zamek Grodziec Œl. – Czarni Jaworze
27.10.2007 Halny Kalna – Czarni Jaworze

2:2
2:2

10.11.2007 Czarni Jaworze – So³a Kobiernice
ostatni mecz sezonu – zapraszamy

12.00
rk
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US£UGI KSIÊGOWE
43 - 384 JAWORZE

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:

43-300 BIELSKO-BIA£A
UL. CYNIARSKA 36
TEL. 33 816 84 82

UL. JAWOROWA 195
TEL. 605 83 22 33
OFERUJEMY:
WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH
WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
SPRZ¥TANIE POWIERZCHNI
BIUROWYCH

· t³umaczeñ przysiêg³ych (j. angielski) tekstów ogólnych

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

i specjalistycznych (w tym t³umaczeñ wszelkich dokumentów przed wyjazdem zarobkowym do Irlandii i Wlk.

Zatrudniê

Brytanii);
· indywidualnych lekcji jêzykowych;

na stanowisko asystenta/-ki w gabinecie
stomatologicznym.

· konsultacji metodyczno-jêzykowych;
· doradztwa merytorycznego podczas pisania prac na-

Zainteresowanych proszê o kontakt

osobê

pod numerem telefonu

ukowych (licencjat, praca magisterska);

608 44 23 65

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

POSZUKUJÊ OSOBY DO SPRZ¥TANIA PRYWATNEGO DOMU W JASIENICY
WYMAGANIA:

KONTAKT:

wiek 30-45 lat
Doœwiadczenie

LAKMA SAT Sp. z o. o ul. Fabryczna 173. 43-400 Cieszyn

lub adres e-mail: rekrutacja.sat@lakma.com z dopiskiem: sprz¹taczka

AUTO NAPRAWA – CZADER

43-384 JAWORZE ul. KALWARIA 61, TEL. 033 8172 405 0501435227

. Us³ugi blacharskie . Naprawy powypadkowe . Remonty . Wymiana t³umików
ZAK£AD KRAWIECKI – poleca: . Przeróbki krawieckie . Skracanie . Zwê¿anie itp.
POLECA:

Oœrodek Promocji Gminy Jaworze zaprasza wszystkich chêtnych na integracyjny kurs tañca dla par w wieku od
18 lat wzwy¿. W programie podstawy tañca: towarzyskiego, mambo, salsa. Planowane zajêcia 2 x w tygodniu w godzinach
popo³udniowych (ok. 25 godz.). Zapisy: Oœrodek Promocji Gminy Jaworze 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 186 (budynek OSP)
tel. 33/ 817 32 37 www.opgj.pl Iloœæ miejsc ograniczona.
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.html 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.

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