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SPRAWOZDANIE Z SESJI RADY GMINY
W dniu 27 marca br. odby³a siê XIV sesja Rady Gminy. Ob-
rady prowadzi³ Andrzej Œliwka Przewodnicz¹cy Rady. Pod-
jêto 6 uchwa³ bêd¹cych wczeœniej tematem obrad w³aœci-
wych problemowo Komisji Rady. Uchwa³y, po omówieniu oraz
pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisje, przed³o¿ono
Radzie Gminy.
Uchwa³y dotycz¹:
a.  zmiany Uchwa³y nr XIII/124/08 Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwa³y bud¿eto-
wej Gminy Jaworze na rok 2008 r.,
b.  zmian w bud¿ecie gminy na rok 2008, obie uchwa³y do-
tycz¹ formalno – technicznych zmian w bud¿ecie,
c.  przekazania œrodków finansowych dla Policji – uchwa³a
upowa¿nia Wójta do przekazania œrodków finansowych,
uchwalonych na poprzedniej sesji,
d.  zmiany Uchwa³y Nr XXIX/215/05 Rady Gminy Jaworze
z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia kwoty najni¿-
szego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszere-
gowania w tabeli miesiêcznych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego i wartoœci jednego punktu dla wyliczenia p³acy
zasadniczej w poszczególnych kategoriach zaszeregowa-
nia dla pracowników - ustala siê kwotê najni¿szego wyna-
grodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w ta-
beli miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla
pracowników Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Ja-
worzu w wysokoœci 1126 z³,
e.  zakupu przez Gminê Jaworze prawa w³asnoœci nierucho-
moœci gruntowej oznaczonej jako pgr 1387/5, 1387/6, sta-
nowi¹cych czeœæ ulicy Smrekowej – przedmiotowa nieru-
chomoœæ zosta³a oznaczona w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego jako droga dojazdowa do nie-
ruchomoœci zabudowanych oraz gruntów przeznaczonych
pod zabudowê, w zwi¹zku z tym przejêcie przez Gminê
w administrowanie powy¿szych gruntów jest uzasadnione,
f.  powierzenia gminie Bielsko-Bia³a przez gminê Jaworze
wykonania zadania publicznego zwi¹zanego z zapewnieniem
opieki bezdomnym zwierzêtom - zapewnienie opieki bez-
domnym zwierzêtom oraz ich wy³apywanie nale¿y do zadañ
w³asnych gminy - w zwi¹zku z tym, Gmina Jaworze podej-
muje wspó³prace z gmin¹ Bielsko-Bia³a w ww. zakresie na
podstawie Porozumienia - bezdomne zwierzêta po wczeœniej-
szym ich wy³apaniu zostan¹ przetransportowane do miej-
skiego schroniska dla bezdomnych zwierz¹t, równoczeœnie
ka¿dy mieszkaniec mo¿e telefonicznie przez ca³¹ dobê zg³a-
szaæ interwencje w sprawach dotycz¹cych zwierz¹t.

Uchwa³y przyjêto jednog³oœnie za wyj¹tkiem wymienionej
w pkt. e), przy g³osowaniu której dwóch radnych wstrzyma³o
siê od g³osu.
W dalszej czêœci sesji Wójt zda³ sprawozdanie z pracy
w okresie miêdzysesyjnym.
Z obszernego sprawozdania redakcja z oczywistych powo-
dów przekazuje skrót informacji oddaj¹cych meritum oma-
wianych spraw.
Ci¹g³y niepokój w³adz samorz¹dowych powoduje problem
pozyskania pieniêdzy na kontynuacjê budowy kanalizacji.
Ze wzglêdu na warunki okreœlone w przepisach, Gmina Ja-
worze nie mo¿e z³o¿yæ wniosku o dofinansowanie inwestycji
do Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie szansa uzy-
skania pieniêdzy by³aby du¿a, gdy¿ podmiotem jest  AQUA
S.A. Gmina natomiast musi sk³adaæ wniosek do Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko, gdzie szanse uzy-
skania pieniêdzy s¹ bardzo ma³e.
Wójt wyst¹pi³ do Ministerstwa Ochrony Œrodowiska o uzy-
skanie korzystnej dla gminy wyk³adni tych przepisów.
Problemem, który nadal czeka na rozwi¹zanie w trybie de-
cyzji Marsza³ka Województwa,  jest forma przeniesienia praw
w³asnoœci odwiertu solanki na rzecz gminy Jaworze.
Z funduszy transgranicznych finansowane bêdzie wykona-
nie boiska przy Szkole Podstawowej nr 1. Jednak warun-
kiem refundacji - nawet do 80% kosztów jest porozumienie z
gmin¹ partnersk¹. Takie porozumienie z gmin¹ Str¹czna na
S³owacji jest ju¿ przygotowane i niebawem zostanie podpi-
sane.
Bardzo ciep³e s³owa Wójt skierowa³ do dyrektor Przedszko-
la nr 1  W³adys³awy Dybczak w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê
odejœciem na emeryturê. Pani W³adys³awa otrzyma³a sym-
boliczn¹ wi¹zankê kwiatów oraz gor¹ce podziêkowania od
Rady Gminy i Wójta.
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W ramach wolnych wniosków, radny J. Ryrych podziêkowa³
Wójtowi za wykonanie chodnika ³¹cz¹cego Szko³ê Podsta-
wow¹ z ul. S³oneczn¹. Poruszy³ tak¿e sprawê permanentnie
powtarzaj¹cych siê skarg mieszkañców na przewozy auto-
busowe.
Wójt przyzna³, ¿e dopóki nie nast¹pi zmiana w³aœciciela
przedsiêbiorstwa przewozowego /PKS/ to, pomimo interwen-
cji, na radykaln¹ poprawê sytuacji nie mo¿na liczyæ. Powsta³y
zwi¹zek gmin czyni starania o przejêcie tego przedsiêbior-
stwa, co rozwi¹za³oby wiele problemów.
Radny J. Stekla na pytanie o pozimowy remont dróg uzyska³
informacjê, ¿e przetarg wygra³o przedsiêbiorstwo „Eurovia”
i zgodnie z harmonogramem przyst¹pi do remontów. Zwróci³
równie¿ uwagê, aby w przysz³oœci w Echu Jaworza przepro-
wadziæ akcjê przekazywania 1% podatku na rzecz potrze-
buj¹cych pomocy z Jaworza. Trzecia sprawa, któr¹ poruszy³
J. Stekla dotyczy³a obowi¹zku gminy w zakresie zapewnie-
nia lokali socjalnych w przypadkach przewidzianych ustaw¹.
J. Ryrych zwróci³ uwagê na przyk³ady z Krakowa i Wapieni-
cy, gdzie obiekty z mieszkaniami socjalnymi, s¹ powa¿nie
dewastowane.
Radny Z. Putek zwróci³ uwagê na dziurê w nowo naprawionej
jezdni na ul. Kaczeñcowej.
Zg³oszone wnioski radnych:
radny J. Ryrych – zaproszenie osoby odpowiedzialnej za
wydawanie zezwoleñ na budowê w Starostwie na posiedze-
nie Rady Gminy, celem z³o¿enia wyjaœnieñ dotycz¹cych ze-
zwoleñ na budowê obiektów niezgodnie z warunkami Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jaworze,
radny Z. Putek – zlikwidowanie bariery na œcie¿ce w parku
przy wyjeŸdzie na ul. Wapienick¹ w miejscu przejœcia dla
pieszych.
Komendant W. Koz³owski w imieniu w³asnym i Komendanta
Miejskiego w Bielsku – Bia³ej podziêkowa³ za podjêcie uchwa-
³y w sprawie przekazania œrodków finansowych na zakup
samochodów policyjnych.
Po tym wyst¹pieniu przewodnicz¹cy Rady A. Œliwka zakoñ-
czy³ obrady.                                                opracowa³ wb

INWESTYCJE
Wybudowany zosta³ chodnik pomiêdzy ul. S³oneczn¹
a ul. Szkoln¹.
Rozstrzygniêto przetargi na:
– budowê chodnika przy ul. Bielskiej
– remont Przedszkola nr 2.
Rozpoczêto budowê parkingu przy Przedszkolu nr 2.
Rozpoczêto wymianê przystanków autobusowych wzd³u¿
ul. Cisowej.

ŒL¥SK CIESZYÑSKI: HISTORIA I WSPÓ£-
CZESNOŒÆ WE WSPÓLNEJ EUROPIE
19 marca br. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie
odby³a siê uroczysta Okolicznoœciowa Sesja Samorz¹do-
wa przedstawicieli Gmin zrzeszonych w Zwi¹zku Komunal-
nym Ziemi Cieszyñskiej oraz w Zwi¹zku Gmin Czeskich.
Sesja zosta³a zorganizowana w ramach polsko-czeskiego
projektu „Œl¹sk Cieszyñski: Historia i Wspó³czesnoœæ we
Wspólnej Europie”. Motywem powstania tego projektu by³o
symboliczne podsumowanie obchodów 700-lecia powsta-
nia wielu miejscowoœci na Œl¹sku Cieszyñskim, zarówno
po stronie polskiej jak i czeskiej. Jak wiemy Jaworze 700-
lecie swojego istnienia obchodzi³o w 1987 r. G³ównym za³o-
¿eniem tego projektu by³o przypomnienie uczestnikom, li-
derom lokalnej spo³ecznoœci historii dziejów Œl¹ska Cie-
szyñskiego oraz wypracowanie wspólnego stanowiska pol-
skich i czeskich historyków na temat niektórych „punktów”
w dziejach Œl¹ska Cieszyñskiego oraz promocja jego dzie-
dzictwa kulturowego. Projekt zosta³ dofinansowany ze œrod-
ków Unii Europejskiej w ramach Interreg IIIA Czechy-Pol-
ska. Rys historyczny o Œl¹sku Cieszyñskim przedstawi³
Dyrektor Muzeum Czeskiego Cieszyna Zbynek Ondrêka,
natomiast dr Jan Olbrycht – Pose³ do Parlamentu Europej-
skiego, przypomnia³ pocz¹tki wspó³pracy polsko-czeskiej
w latach 90-tych XX wieku, czyli du¿o wczeœniej ni¿ nasze
kraje wst¹pi³y do Unii Europejskiej i zanim powsta³ Eurore-
gion Œl¹sk Cieszyñski. Zas³u¿eni w tej dzia³alnoœci: Jan
Olbrycht - by³y burmistrz Cieszyna i Adam Brudny - by³y
wójt Dêbowca zostali odznaczeni medalami. Jaworze na
tej sesji reprezentowali: Zdzis³aw Bylok - wójt gminy, Zbi-
gniew Putek – wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy, Jadwi-
ga Roik i Ryszard Stanclik - przedstawiciele TMJ oraz
Danuta Mynarska - przewodnicz¹ca KGW nr 1. W prze-
rwie Sesji odby³o siê otwarcie wystawy poœwiêconej miej-
scowoœciom Œl¹ska Cieszyñskiego obchodz¹cym swoje
rocznice powstania, w tym równie¿ naszej miejscowoœci.
Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy artystyczne Dzieciêcego
Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Cieszyñskiej oraz cieszyñ-
skich muzyków.                                                         Z. Putek
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SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI PRO-
BLEMOWYCH RADY GMINY
SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI EDUKACJI, KULTU-
RY, SPORTU I PROMOCJI ZA ROK 2007

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu
i Promocji odby³a w roku 2007
9 posiedzeñ. Na posiedzenia Ko-
misji, w zale¿noœci od porz¹dku
obrad, byli zapraszani przedstawi-
ciele Urzêdu Gminy, dyrektorzy
szkó³ i przedszkoli, przewodnicz¹-
cy Rady Gminy, dyrektor Oœrodka
Promocji Gminy Jaworze, kierow-

nik Gminnego Zespo³u Oœwiaty, redaktor Echa Jaworza,
przedstawiciele klubu „Czarni Jaworze".
Na posiedzeniach Komisji by³y rozpatrywane na bie¿¹co pi-
sma i wydawano w tych sprawach opinie. Cz³onkowie Komi-
sji przygotowali opinie w nastêpuj¹cych sprawach:
– podwy¿ki p³ac dla pracowników administracyjno- obs³ugo-
wych szkó³ i przedszkoli,
– zamiaru utworzenia Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego i li-
kwidacji Przedszkola Nr 2,
– projektu statutu Rady Gminy, flagi Jaworza , herbu Jawo-
rza i pieczêci Rady Gminy,
– wprowadzenia legitymacji radnego,
– utworzenia Gminnego Zespo³u Oœwiaty,
– wniosków na ³awników s¹dowych,
– wniosków w sprawie przyznania tytu³u Zas³u¿ony dla Jaworza,
– wniosków do Lauru Srebrnej Cieszynianki i nagrody
ks. Józefa Londzina,
– zasad korzystania ze sto³ówek szkolno-przedszkolnych,
regulaminu okreœlaj¹cego wynagrodzenia i dodatki dla na-
uczycieli,
– wykonania bud¿etu za rok 2007,
– projektu bud¿etu na 2008 r.
W ramach wspó³pracy z Urzêdem Gminy i Oœrodkiem Pro-
mocji Gminy Jaworze cz³onkowie Komisji brali udzia³ we
wszystkich imprezach œrodowiskowych, a tak¿e w wyjaz-
dach m³odzie¿y szkolnej, zespo³ów jaworzañskich i spor-
towców do Czech, S³owacji i na Wêgry promuj¹c Gminê Ja-
worze.              Przewodnicz¹ca Komisji Krystyna Szczypka
SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI KOMISJI OCHRONY ŒRO-
DOWISKA, ROLNICTWA i POLITYKI SPO£ECZNEJ W 2007 r.
Komisja pracowa³a w sk³adzie: Jan Stekla, Jan Bathelt, Eleono-
ra Golonka, Irena Mikler, Tadeusz Gruszczyk, Jerzy Ryrych.
Komisja w okresie sprawozdawczym odby³a 7 posiedzeñ.
Na spotkaniach Komisja opiniowa³a projekty Uchwa³ z za-
kresu Ochrony Œrodowiska, Pomocy Spo³ecznej, Zdrowia,
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów

I N F O R M A C J A
W zwi¹zku z podjêciem przez Radê Gminy Jaworze
uchwa³y w sprawie powierzenia gminie Bielsko-Bia³a
wykonanie zadania publicznego zwi¹zanego z zapew-
nieniem opieki bezdomnym zwierzêtom informujê, ¿e od
dnia 1 stycznia 2008 r. tutejszy organ wspó³pracuje ze
Schroniskiem w Bielsku - Bia³ej przy ul. Reksia 48.
W ramach podpisanego Porozumienia Miêdzygminne-
go, Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierz¹t pro-
wadziæ bêdzie zadania zwi¹zane z:
– odbiorem zwierz¹t ze wskazanego miejsca na terenie
Gminy Jaworze,
– odbiorem zw³ok zwierzêcych i przekazanie ich do
unieszkodliwiania.
W zwi¹zku z powy¿szym informujê, ¿e je¿eli zaistnieje ko-
niecznoœæ oddania bezdomnych zwierz¹t do Schroniska,
ka¿dy mieszkaniec naszej Gminy mo¿e bezpoœrednio kon-
taktowaæ siê telefonicznie ze Schroniskiem w Bielsku-Bia-
³ej pod numerem tel. 0-33 814-18-18
                            Zdzis³aw Bylok Wójt Gminy Jaworze

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia³ania
Narkomani - w trakcie roku by³y dokonywane niezbêdne ko-
rekty, które wynika³y ze zmiany przepisów i potrzeb Gminy.
Zorganizowano 2 szkolenia rolników, które przeprowadzili
przedstawiciele Oœrodka Doradztwa Rolniczego oraz Powia-
towej  Rady Œl¹skiej  Izby Rolnej. Cz³onkowie komisji brali
czynny udzia³ przy organizacji do¿ynek oraz korowodu do-
¿ynkowego. Komisja wydawa³a opinie na wnioski wp³ywaj¹-
ce do komisji. Przed³o¿ono wnioski do projektowanego bu-
d¿etu Gminy Jaworze na 2008 r. Komisja wyda³a pozytywn¹
opinie do projektu bud¿etu Gminy Jaworze na 2008 r. Komi-
sja zainicjowa³a zorganizowanie konkursu ekologicznego dla
m³odzie¿y ze  Szko³y Podstawowej  oraz Gimnazjum. Z ini-
cjatywy komisji przeprowadzono bezp³atne badania profilak-
tyczne dla mieszkañców Jaworza. Komisja realizuj¹c swoje
zadania wspó³pracuje z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo-
³ecznej, Pe³nomocnikiem ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych, Kierownikiem Samodzielnego
Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu, Inspekto-
rem Ochrony Œrodowiska Gminy
Jaworze, Powiatow¹ Rad¹ Œl¹skiej
Izby Rolniczej w Bielsku-Bia³ej,
Gminn¹ Spó³k¹ Wodn¹ Jasienica-
Jaworze, Kó³kiem Rolniczym, Ko-
³ami Gospodyñ Wiejskich Nr 1 i 2,
Ko³em Pszczelarzy w Jaworzu.

    Przewodnicz¹cy Komisji
Jan Stekla
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111 GMIN I 10 POWIATÓW
W dniu 25 maja 2007 r. na XXIV sesji Zgromadzenia Ogól-
nego zosta³ wybrany nowy Zarz¹d ŒL¥SKIEGO ZWI¥Z-
KU GMIN I POWIATÓW. W sk³ad zarz¹du wszed³ wójt
Zdzis³aw Bylok. W dniu 7 marca 2008 r. odby³o siê po-
siedzenie zarz¹du, na którym zatwierdzano sprawozda-
nie za 2007 r.
Poni¿ej przedstawiamy podsumowanie zawarte w spra-
wozdaniu.
Zwi¹zek koncentruje swoj¹ dzia³alnoœæ w dwóch osiach.
Pierwsz¹ z nich jest ochrona interesów samorz¹dów lo-
kalnych. Zwi¹zek pe³ni rolê wzmacniaj¹c¹ opinie samo-
rz¹dów, wyra¿ane m.in. w formie stanowisk, odnosz¹c
siê w nich do problemów wynikaj¹cych z tworzonych aktów
prawnych, których jakoœæ jest na ogó³ niska i powoduje,
i¿ zarz¹dzanie sprawami lokalnymi i wykonywanie za-
dañ przez w³adze samorz¹dowe jest trudne. W swoich
apelach Zarz¹d Zwi¹zku zwraca³ uwagê na czynniki de-
stabilizuj¹ce dzia³alnoœæ jednostek samorz¹du terytorial-
nego, k³ad¹c nacisk na kwestie zwiêkszania obowi¹z-
ków ci¹¿¹cych na samorz¹dach poprzez przerzucanie
zadañ i kompetencji spoczywaj¹cych dotychczas na
administracji rz¹dowej, przy jednoczesnym os³abianiu
pozycji finansowej samorz¹dów lokalnych. Jednoczeœnie
wa¿nym zadaniem, które Zwi¹zek stara³ siê realizowaæ,
s¹ dzia³ania na rzecz stworzenia w gminach i powiatach
podstaw do odpowiedniego wykorzystania œrodków unij-
nych dostêpnych dla Polski w nowej perspektywie finan-
sowej 2007-2013, zarówno dziêki dobrze przygotowanej
kadrze, jak i tworzeniu odpowiednich warunków prawnych
do realizacji inwestycji z wykorzystaniem funduszy unij-
nych. Zwi¹zek aktywnie uczestniczy³ w konsultacjach
z Zarz¹dem Województwa Œl¹skiego dotycz¹cych po-
dzia³u, dostêpnych w ramach konkursów, œrodków finan-
sowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Œl¹skiego na lata 2007-2013.
Drug¹ oœ dzia³alnoœci Zwi¹zku stanowi¹ wszelkiego rodza-
ju us³ugi zwi¹zane z informowaniem, szkoleniem i doradz-
twem, a tak¿e ró¿nego typu spotkania stwarzaj¹ce mo¿li-
woœæ wymiany wiedzy i doœwiadczeñ miêdzy samorz¹da-
mi lokalnymi, wynikaj¹ce z praktyki funkcjonowania gmin
i powiatów. Dzia³alnoœæ Zwi¹zku jest wielokierunkowa
i uwzglêdnia zarówno potrzeby ma³ych gmin, jak i wiêk-
szych oœrodków miejskich. W zwi¹zku z tym w roku spra-
wozdawczym prowadzone by³y intensywne dzia³ania w ra-
mach dzia³u „Rozwój obszarów wiejskich w gminach i po-
wiatach woj. œl¹skiego". Jednoczeœnie w tym roku, w szer-

Z DZIA£ALNOŒCI ŒL¥SKIEGO ZWI¥ZKU GMIN I POWIATÓW

szym zakresie, podejmowane by³y dzia³ania na rzecz
wspierania rozwoju miast, wynikaj¹ce z faktu i¿ Komisja
Europejska uzna³a sprawy polityki miejskiej w kontekœcie
polityki spójnoœci w latach 2007-2013 za kluczowe dla roz-
woju regionów. W 2007 r. zosta³y tak¿e zintensyfikowane
dzia³ania zmierzaj¹ce do wygenerowania silnego impulsu
dla innowacyjnego rozwoju gmin i powiatów województwa
œl¹skiego oraz podniesienie konkurencyjnoœci regionu po-
przez szkolenia i przygotowanie du¿ego projektu w sferze
administracji elektronicznej.
Dziêki aktywnej dzia³alnoœci znacznie wzros³a liczba cz³on-
ków Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powiatów. Do Zwi¹zku
w 2007 r. przyst¹pi³o 15 gmin. Na koniec 2007 r. liczba
cz³onków wynosi³a 121 jednostek samorz¹du lokalnego (111
gmin i 10 powiatów).

UNIA EUROPEJSKA DLA JAWORZA
INFORMACJA DLA OSÓB NIEPE£NO-
SPRAWNYCH
Zarz¹d Powiatu w Bielsku-Bia³ej informuje, ¿e od 2008 roku
ma mo¿liwoœæ aplikowania œrodków unijnych w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
W ramach priorytetu VII tego Programu (poddzia³anie 7.1.2
rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiato-
we centra pomocy rodzinie) mo¿liwe jest realizowanie wspar-
cia m.in., dla osób niepe³nosprawnych. Wa¿nym jego ele-
mentem jest eliminowanie ró¿nego rodzaju barier (organiza-
cyjnych, prawnych czy psychologicznych) na jakie napoty-
kaj¹ osoby niepe³nosprawne.
Dzia³ania podejmowane na rzecz osób niepe³nosprawnych
maj¹ w szczególnoœci umo¿liwiæ im powrót na rynek pracy
oraz integracjê ze spo³eczeñstwem.
Aby by³y one skuteczne chcemy dokonaæ szczegó³owego
rozeznania w powiecie bielskim potrzeb osób niepe³nospraw-
nych.
Mo¿liwe jest to tylko z czynnym udzia³em tej grupy osób.
Dlatego na stronie internetowej powiatu bielskiego www.po-
wiat.bielsko.pl zamieszczony zosta³ specjalnie opracowany
kwestionariusz, w którym niepe³nosprawni mog¹ przedsta-
wiæ swoje oczekiwania co do charakteru i zakresu realizo-
wanej na Ich rzecz pomocy.
Zachêcamy zatem wszystkich Zainteresowanych do jego
wype³nienia, a nastêpnie odes³ania do siedziby Starostwa
Powiatowego w Bielsku-Bia³ej przy ul. Piastowskiej 40. Szcze-
gó³owe informacje w powy¿szej sprawie mo¿na uzyskaæ tak-
¿e telefonicznie - tel. 033/ 8136-664, 8136-663, 8136-220.
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Z ̄ YCIA GIMNAZJUM

Proszê powiedzieæ, co nale¿y do zadañ psychologa
szkolnego?
Psycholog szkolny s³u¿y pomoc¹ dzieciom, nauczycielom
i rodzicom, uczestnicz¹c w rozwi¹zywaniu konkretnych pro-
blemów. Niekiedy problemy dotycz¹ce uczniów przekraczaj¹
kompetencjê psychologa, wówczas proponuje on dodatkow¹
pomoc i doradza kontakt z osobami pokrewnych dyscyplin
lub innych specjalnoœci, np. gdy uczeñ wchodzi w konflikt
z prawem konieczna jest niekiedy wspó³praca z kuratorem,
porada prawna. Gdy istnieje koniecznoœæ w³¹czenia lecze-
nia farmakologicznego, proponuje siê kontakt z lekarzami
np. neurologiem, psychiatr¹ etc. Zadaniem psychologa jest
wstêpna diagnoza problemu, niekiedy wystarczy rozmowa
psychologiczna z uczniem, a czêsto konieczne s¹ badania
psychologiczne pozwalaj¹ce oceniæ, jakiego typu problemy
posiada uczeñ i jakie s¹ ich przyczyny. Niektórzy ucznio-
wie, g³ównie z problemami emocjonalno-spo³ecznymi takimi
jak: nadmierna nerwowoœæ, lêkliwoœæ b¹dŸ agresywnoœæ,
wymagaj¹ terapii indywidualnej, b¹dŸ grupowej, z kolei ucznio-
wie z deficytami intelektualnymi potrzebuj¹ czêsto æwiczeñ
reedukacyjnych. Czêœæ tych zadañ realizuje psycholog
szkolny. Niektóre przypadki wymagaj¹ przeprowadzenia ba-
dañ w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.
Czy mo¿na stwierdziæ, ¿e w jakiejœ grupie wiekowej
uczniów istnieje wiêksze zapotrzebowanie na kontakt
z psychologiem?
Problemy natury psychologicznej spotyka siê w ka¿dej gru-
pie wiekowej. Trudnoœci okresu dojrzewania s¹ jednak doœæ
specyficzne i wi¹¿¹ siê z tak zwan¹ burz¹ hormonaln¹

Wywiad z psychologiem – Renat¹ Zolich-
B¹k z gimnazjum im. Stanis³awa Macz-
ka w Jaworzu. Rozmawia Marzena Kita.

u m³odzie¿y, a tym samym du¿¹ zmiennoœci¹ nastrojów, nad-
miernym krytycyzmem wobec siebie i najbli¿szych, czêsto
obni¿onym poczuciem w³asnej wartoœci, które siê dopiero
kszta³tuje. Trudnoœci w radzeniu sobie z w³asnymi proble-
mami prowadz¹ czêsto do szukania ³atwych rozwi¹zañ. Do
zagro¿eñ nale¿¹ wszelkie uzale¿nienia – alkohol, narkotyki,
które czêsto s¹ prób¹ eksperymentowania b¹dŸ poszukiwa-
nia prostych œrodków roz³adowuj¹cych napiêcie. Pojawiaj¹
siê te¿ inne uzale¿nienia, pozornie nieszkodliwe, np. od kom-
putera, innych osób, które wymagaj¹ terapii indywidualnej,
takiej jak w leczeniu uzale¿nienia od leków, alkoholu etc.
Rodzice nie zawsze mog¹ kontrolowaæ, na jakie strony wcho-
dzi ich dziecko w internecie, z kim nawi¹zuje kontakt, dlate-
go tak wa¿ne jest budowanie z dzieckiem wiêzi i wzajemne-
go zaufania. S¹dzê, ¿e szczególne zapotrzebowanie na kon-
takt z psychologiem mo¿e zaistnieæ, gdy obserwujemy nie-
pokoj¹ce zmiany w zachowaniu dziecka – zamykanie siê
w sobie, wzmo¿on¹ agresywnoœæ, zmiany nastroju, brak in-
formacji o tym, gdzie i w jaki sposób dziecko spêdza czas.
Czym ró¿ni siê praca z osobami doros³ymi od pracy
z dzieæmi lub nastolatkami?
Jest wiele podobieñstw w pracy z m³odzie¿¹ i doros³ymi.
W pocz¹tkowej fazie kontaktu m³odzie¿ bywa bardzo skry-
ta, jednak umiejêtne nawi¹zanie kontaktu mo¿e sprzyjaæ
otwarciu siê m³odych osób na proponowane formy terapii.
Istotna jest motywacja m³odego cz³owieka do podjêcia kon-
taktu z psychologiem. Je¿eli jest on wymuszony ze strony
rodziców, bez odpowiedniej zachêty, efekty bywaj¹ mierne.
M³ody cz³owiek czêsto dzia³a na zasadzie przekory.
Bardzo czêsto wœród doros³ych i m³odzie¿y panuje prze-
konanie, ¿e kontakt z psychologiem to ostateczna ko-
niecznoœæ, któr¹ trzeba ukrywaæ przed otoczeniem
w obawie przed nara¿eniem siê na krytykê lub z³oœli-
we komentarze. Jak mo¿na prze³amaæ ten wyj¹tkowo
szkodliwy stereotyp?
Myœlê, ¿e coraz mniej jest obaw przed kontaktem z psycho-
logiem, zw³aszcza w tych œrodowiskach, gdzie psycholodzy
pracuj¹ od lat; równie¿ media dostarczaj¹ informacji na te-
mat pracy psychologów, popularyzuj¹ wiedzê na ten temat.
¯yjemy w czasach, gdy ka¿dy z nas nara¿ony jest na sytu-
acje kryzysowe i szukanie  profesjonalnej pomocy nie jest
niczym szczególnym.
W jakich sytuacjach przestaje wystarczaæ zwyk³a roz-
mowa z blisk¹ osob¹ i konieczny staje siê kontakt
z profesjonalist¹?
Profesjonalna pomoc jest konieczna, gdy pewne sprawy nas
przerastaj¹, budz¹ niepokój. Wa¿ne jest by dziecko mia³o



2008 ROKKWIECIEÑ ECHO JAWORZA str. 7

osobê, której siê zwierza, mo¿e powiedzieæ o swoich
sprawach. Nie zawsze s¹ to rodzice – czasem ciocia,
któr¹ dziecko darzy zaufaniem, kuzyn, który imponuje,
stanowi mêski wzór do naœladowania, bliski kolega, ko-
le¿anka. W razie w¹tpliwoœci mo¿na skorzystaæ z pro-
fesjonalnej pomocy nie tylko poprzez bezpoœredni kon-
takt, ale na przyk³ad za pomoc¹ telefonu zaufania. Oto
kilka mo¿liwoœci: Pogotowie Psychologiczne (tel. 9288)
dzia³aj¹ce ca³odobowo w ramach Podbeskidzkiego
Oœrodka Interwencji Kryzysowej (tel. 33-814-62-2), Ka-
tolicki Telefon Zaufania (33-812-26-67), Centrum Pomo-
cy Rodzinie (33-815-19-16), Lokalny Oœrodek Wsparcia
(33-819-20-00).
Jedn¹ z cech naszej rzeczywistoœci jest bardzo czêsto
powa¿ne os³abienie wiêzi miêdzyludzkich. Czy kontakt
z psychologiem mo¿e te relacje zast¹piæ?

W DRODZE DO EUROPEJSKIEJ INTE-
GRACJI JÊZYKOWEJ
Jêzyk angielski jest podstawowym narzêdziem komunikacji
w integruj¹cej siê Europie. Efektywne kszta³cenie kompe-
tencji jêzykowej i komunikacyjnej wœród uczniów oraz rozwi-
janie w nich postawy zainteresowania, otwartoœci i tolerancji
wobec innych kultur sta³o siê w obecnej chwili nadrzêdnym
celem nauczania.
Zapewnienie uczniom maksymalnego kontaktu z jêzykiem
obcym poprzez uczestnictwo w programach miêdzynarodo-
wych (Sokrates Comenius) i wyjazdy do krajów angielskiego
obszaru jêzykowego daje uczniom mo¿liwoœæ wykazania siê
swoimi umiejêtnoœciami w konkretnej sytuacji ¿yciowej. Inn¹
form¹ sprawdzenia swojej wiedzy jest organizowanie kon-
kursów jêzykowych. Uczniowie naszego Gimnazjum chêt-
nie bior¹ w nich udzia³. 4 marca br. odby³ siê Ogólnopolski
Konkurs Jêzyka Angielskiego Fox 2008 pod patronatem In-
stytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagielloñskiego
w Krakowie. W jêzykowej rywalizacji uczestniczy³o 15
uczniów naszego Gimnazjum, a wyniki zostan¹ podane do
wiadomoœci w ci¹gu najbli¿szych dwóch miesiêcy. Ponadto
w bie¿¹cym roku szkolnym, Œl¹ski Kurator Oœwiaty zaini-
cjowa³ konkurs przedmiotowy z jêzyka angielskiego dla
uczniów gimnazjów z terenu województwa œl¹skiego. Do
wy¿ej wspomnianego konkursu przyst¹pi³o kilkunastu „ochot-
ników” naszej szko³y. Uczeñ klasy 3B, Piotr Kluczniak zdo-
by³ laur finalisty. Z kolei 18 marca br. odby³ siê w naszym
Gimnazjum Szkolny Konkurs Jêzyka Angielskiego. Ucznio-
wie przyst¹pili do pisania testu w trzech grupach wiekowych.
Celem tego¿ by³o rozbudzenie wœród uczniów zaintereso-
wañ jêzykiem angielskim, podniesienie poziomu kompeten-
cji jêzykowych, wzbogacenie wiedzy o kulturze i historii Wiel-

Kontakt z psychologiem mo¿e pomóc w odbudowaniu pozy-
tywnych relacji z otoczeniem (rodzicami, rówieœnikami), jed-
nak jednorazowe spotkanie to czêsto zbyt ma³o. Niekiedy ko-
nieczna jest psychoterapia, która stanowi uznan¹ metodê le-
czenia problemów natury emocjonalnej, zaburzonych wiêzi etc.
Trzeba wówczas uzbroiæ siê w cierpliwoœæ, gdy¿ metoda ta
wymaga czasu i wspó³pracy osoby zainteresowanej z psy-
chologiem. Na koniec chcê powiedzieæ rodzicom – nie ¿a³uj-
my czasu dla naszych dzieci, bo to na ile bêdziemy zaanga-
¿owani w ich wychowanie, wspieranie w trudnych momentach,
zaprocentuje w przysz³oœci ich pozytywnymi relacjami z  in-
nymi – wspó³ma³¿onkami, dzieæmi, przyjació³mi, a tak¿e
z nami. Wzajemny szacunek, poszanowanie prywatnoœci,
otwartoœæ wobec drugiego cz³owieka, ¿yczliwoœæ, zrozumie-
nie, ale te¿ konsekwencja w postêpowaniu wobec siebie i dzieci
umocni wiêzi i ukszta³tuje drugiego cz³owieka.

kiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo sta³o siê
okazj¹ do bli¿szego poznania uczniów o szczególnych pre-
dyspozycjach jêzykowych. Wyniki tego testu przedstawiaj¹
siê nastêpuj¹co:
Klasy pierwsze:  1 miejsce: Kluczniak Wojciech, 2 miej-
sce: Knapek Monika, 3 miejsce: Tesarz Bartosz
Klasy drugie: 1 miejsce: Panewka Patryk, 2 miejsce: Ko-
smalska Eliza, Kuboszek Damian, 3 miejsce: Sat³awa
Beata, Tosatti Nicol
Klasy trzecie: 1 miejsce: Kluczniak Piotr, 2 miejsce: Bo-
recki Nikodem, 3 miejsce: Wojdylak Oktawia
Gratulujemy wszystkim zwyciêzcom i ¿yczymy dalszych
sukcesów. Wierzymy, ¿e udzia³ m³odzie¿y w konkursach
przyczyni siê do dalszej popularyzacji jêzyka angielskiego
i bêdzie sprzyja³ wszechstronnemu, nie tylko lingwistyczne-
mu, rozwojowi uczniów naszej szko³y.
            Bo¿ena Wieroñska nauczyciel jêzyka angielskiego

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ

NIEKTÓRZY LUBI¥  POEZJÊ...
Na teatralnej scenie SP nr 1 mia³a miejsce kolejna edycja
Szkolnego Konkursu Recytatorskiego. Tym razem ucznio-
wie przygotowywali swoje ulubione wiersze. Na wstêpie g³os
zabra³ nauczyciel Tomasz Zdunek, który nawi¹za³ do og³o-
szonego przez ministra kultury, Roku Zbigniewa Herberta,
prezentuj¹c sylwetkê twórcy Pana Cogito. Nastêpnie na sce-
nie pojawiali siê kolejni recytatorzy z klas IV – VI. Wœród
wierszy dominowa³a twórczoœæ rodzimych poetów: Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Józefa Ignacego Kraszewskie-
go, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy. Po wys³uchaniu wszyst-
kich recytatorów, jury w sk³adzie- Marzena Grygierczyk
i Tomasz Zdunek, postanowi³o przyznaæ pierwsze miejsce
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Joannie Krzy¿ewskiej z klasy VI b za subteln¹ recytacjê wier-
sza „Czas, krawiec kulawy” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzew-

4 marca 12. uczniów wystartowa³o w Ogólnopolskim Konkursie
Jêzyka Angielskiego FOX. Przygotowania trwa³y kilka tygodni; prze-
prowadzaj¹ca konkurs dyrektor Jadwiga Kruczek (szkolny opie-
kun Konkursu) skrupulatnie sprawdza³a wiedzê zdobyt¹ podczas
codziennej pracy ze s³ownikiem, na indywidualnych konsultacjach
omawia³a z ch³opcami teksty z zakresu kulturoznawstwa. Pochwa³a
za najsystematyczniejsz¹ pracê nale¿y siê dwóm uczniom: Da-
nielowi Panuszowi i Paw³owi Nalepie. Konkurs obejmowa³
30 zadañ o ró¿nym stopniu trudnoœci; zawodnicy podzieleni byli
na kategorie wiekowe: BUNNIES, DUCKS, EAGLES. Wœród
uczestników znaleŸli siê: K. Sztykiel, J. Pyka, D. Celej, P. Mi-
chalak, D. Panusz, M. Rabczyñski, P. Nalepa, D. Król, M. Król,
R. Wiktorowicz, M. W³aszczuk. Miejmy nadziejê, ¿e wyniki kon-
kursu udowodni¹, ¿e startuj¹cy w nim to same or³y.
27 marca 11. uczniów naszej szko³y przyst¹pi³o do zmagañ
w Miêdzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR.
W kategorii KADET (I i II klasa gimnazjum) wystartowa³o 7.
ch³opców: P. Kowieski, M. Rabczyñski, A. Cichacki, K.
Stolarzak, R. Wiktorowicz, K. Jaromin i W. Pastuszka,
wœród trzecioklasistów w kategorii JUNIOR D. Król, M. Król,
B. Mos i J. Pyrek. Rozwi¹zaæ nale¿a³o 30 zadañ o ró¿nym
stopniu trudnoœci, za 3, 4 i 5 punktów. Wszyscy uczestnicy
solidnie przygotowywali siê do konkursowych zmagañ, sa-
modzielnie rozwi¹zuj¹c przyk³adowe zadania przygotowane

Z ̄ YCIA MOW

MARZEC W MOW
Miesi¹c zapocz¹tkowa³y I Mistrzostwa MOW w narciarstwie al-
pejskim, które odby³y siê na stoku Sto¿ka w dniu 01.03.2008 r.
z inicjatywy wychowawców – Doroty Stañczyk, Krzysztofa
Biernackiego i Mateusza Ocha³y. Pomimo bardzo trudnych
warunków pogodowych, przy wiosennej wrêcz aurze i deficy-
cie œniegu, zawody jednak zosta³y rozegrane, a w klasyfikacji
zespo³owej I miejsce zaj¹³ MOW w Jaworzu, II miejsce przy-
pad³o MOW w KuŸni Raciborskiej, III miejsce MOW w Cere-
kwicy. W zabawie bra³a tak¿e udzia³ kadra pedagogiczna.
Zainspirowani turniejem „pi³karzyków” zorganizowanym przez
wychowawców w internacie, ch³opcy postanowili przenieœæ tê
sympatyczn¹ imprezê równie¿ na teren szko³y. Dziêki temu
pod egid¹ samorz¹du szkolnego i przy wydajnej pomocy czu-
waj¹cego nad organizacj¹ ucznia kl. II Mateusza Paw³ow-
skiego, tu¿ przed œwiêtami (18 marca) ch³opcy mogli spraw-
dziæ siê w grze w parach. Pierwsze miejsce przypad³o teamo-
wi w sk³adzie Marek W³aszczuk/Daniel Panusz, kolejne
zdobyli: Dastin Marynowski/Patryk Bogus oraz £ukasz To-
mal/Pawe³ Nalepa. Ch³opcom gratulujemy inicjatywy.
Dwa tygodnie póŸniej, 17.03.2008 r. w naszej placówce odby³
siê konkurs savoir-vivre, którego pomys³odawczyni¹ i organi-
zatork¹ by³a Ewa Salamon. Po wstêpnych  eliminacjach z
zakresu wiedzy teoretycznej na placu boju pozosta³o 7. za-
wodników. W drugim etapie nale¿a³o wykazaæ siê tak¿e prak-
tycznym opanowaniem zasad dobrego wychowania w insce-
nizowanych scenkach (przedstawianie kogoœ) czy te¿ umie-
jêtnoœci¹ przygotowania nakrycia sto³u do wyszukanej kola-
cji dla dwojga. W wyniku zaciêtej rywalizacji zwyciê¿y³ Bar-
tek Mos - reprezentant gr. II.
W szkole natomiast królowa³y „rozrywki” umys³owe, w po-
staci konkursów przedmiotowych.

skiej. Drugie miejsce przypad³o Agacie Po³eæ z klasy IV c,
która zachwyci³a wszystkich wykonaniem „Flecisty” Juliana
Tuwima. Trzeci¹ nagrodê otrzyma³a Marta Biliñska z klasy
VI c , porywaj¹c s³uchaczy w podró¿ niezwyk³¹ „Lokomotyw¹”
Juliana Tuwima. Za wysoki poziom recytacji wyró¿niono po-
nadto Nataliê Przeradê z klasy V d, Martynê Strzelczyk
z klasy VI c. oraz Nataliê Myœliñsk¹ z klasy IV c.
Na zakoñczenie wspomnieæ jeszcze nale¿y o Annie Skuzie
z klasy VI a, wielkiej nieobecnej Szkolnego Konkursu Recyta-
torskiego, szlifuj¹cej repertuar pod opiek¹ pani Ma³gorzaty
Cholewik na Rejonowy Konkurs „S³oñce, s³oñce i ¿ycie”. Mi³o
nam donieœæ, ¿e Ania swoj¹ mistrzowsk¹ interpretacj¹ „Hipo-
potama” Juliana Tuwima i „Ma³ego Ksiêcia” Antoine’a Saint-
Exupéry wywalczy³a w Bielsku-Bia³ej wyró¿nienie.
                                                 polonista Tomasz Zdunek
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przez organizatorów i konsultuj¹c je na cotygodniowych spo-
tkaniach z nauczycielem matematyki Zbigniewem Huber-
tem.
To nie koniec serii „rozkosze ³amania g³owy” – tu¿ po KAN-
GURZE najwytrwalsi (w sumie 12. ch³opców) przyst¹pili do
konkursu ortograficznego, w którym cztery pierwsze miej-
sca premiowane s¹ przepustk¹ na Miêdzyoœrodkowy Kon-
kurs Ortograficzny w Krupskim M³ynie.

Z ¯YCIA PRZEDSZKOLI

Najbli¿sze dni to przygotowania do konkursu wiedzy o Ir-
landii (w tym roku pod has³em „Poczuj w sobie Irlandiê”)
organizowanego kolejny raz przez dyrektor Jadwigê Kru-
czek. Ch³opcy ju¿ czytaj¹ materia³y kulturoznawcze i wy-
szukuj¹ aktualne informacje o kraju œw. Patryka. Kwiecieñ
za pasem i ju¿ teraz wiadomo, ¿e bêdzie obfitowa³ w liczne
wydarzenia sportowe i kulturalne.
                                                          Aleksandra Szeliga

W ramach wspó³pracy Publicznego Przedszkola Samorz¹dowe-
go Nr 2 z Oœrodkiem Promocji Gminy Jaworze oraz gminami cze-
skimi przedszkolaki wraz ze swoimi wychowawczyniami przy-
gotowa³y ró¿norodne prace plastyczne, które zosta³y wykorzysta-
ne podczas „Wielkanocnej wystawy” zorganizowanej w dniach 15-
17.03.2008 w Komorni Lhotka w Czechach.
Wœród prac znalaz³y siê ró¿norodne wielobarwne pisanki, stro-
iki, wielkanocne zaj¹ce, baranki i kurczaki. Na ga³¹zkach za-
kwit³y bibu³kowe kwiaty, na których przysiad³y papierowe ptaszki.
Centralne miejsce naszych eksponatów zajmowa³ okaza³y
wielkanocny stroik wykonany z wierzbowych ga³êzi ozdo-
bionych ¿ó³t¹ forsycj¹ i kolorowymi wst¹¿kami.
Wystawê wzbogaci³y prace wykonane przez dzieci ze Szko³y
Podstawowej Nr 1 w Jaworzu oraz dzieci nale¿¹ce do Ko³a
Plastycznego dzia³aj¹cego przy OPG Jaworze.

Wystawa w Komorni Lhotka ma ju¿ wieloletni¹ tradycjê,
uczestnicz¹ w niej dzieci z miejscowej szko³y oraz organi-
zacje emerytów, domów spokojnej staroœci oraz osoby indy-
widualne. Wystawa by³a licznie odwiedzana i, tak jak co roku
cieszy³a siê wielkim zainteresowaniem lokalnym, integruj¹-
cym czesko-polskie œrodowisko.          Leszek Baron

WIELKANOCNA WYSTAWA

WSPÓLNE SPRAWY str. 9, 10, 11

WNÊTRZA MOW
M³odzie¿owy Oœrodek Wy-
chowawczy /MOW/ w obiek-
tach kompleksu pa³acowego
goœci od 1956 r. Decyzje ów-
czesnych w³adz bardzo
skomplikowa³y w Polsce
losy ludzi i ich maj¹tków. Do
dzisiaj nie potrafiono upo-
rz¹dkowaæ spraw w³asnoœci
nieruchomoœci, które po woj-
nie zosta³y upañstwowione.

Trudno zrozumieæ, dlaczego na terenie gminy, uw³aszczone
kiedyœ nieruchomoœci, nie s¹ obecnie w³asnoœci¹ tej¿e gmi-
ny. Jaworze z Kompleksem Pa³acowym, Zespo³em Sanato-
ryjnym, setkami hektarów ziemi nie jest wyj¹tkiem, ale przy-
k³adem tego jak, zdaniem mieszkañców, byæ nie powinno.
Wydaje siê, ¿e to dziedzictwo stworzone przez przodków i
naturê powinno s³u¿yæ lokalnej spo³ecznoœci.
Wielu z nas nie mo¿e pogodziæ siê z tym ¿e pa³ac nie sta³ siê

 i nie stanie turystyczn¹  atrakcj¹ Jaworza, jak tego typu obiekty
w wielu innych miejscowoœciach. Patrz¹c od zewn¹trz na pa³ac
wydaje siê, ¿e nie jest Ÿle. Odrestaurowana elewacja, wymie-
niona stolarka okienna i drzwiowa, okaza³a dachówka.
A jak jest wewn¹trz? Poprosi³em dyrektora oœrodka Jaros³a-
wa Bonczka o oprowadzenie po wnêtrzach pa³acu i obiektach
zajmowanych przez MOW. Siedz¹c w niewielkim, ale gustow-
nie urz¹dzonym gabinecie przy fili¿ance kawy i s³uchaj¹c dy-
rektora uzmys³owi³em sobie, ¿e oprócz wnêtrza pa³acu najwa¿-
niejsze s¹ wnêtrza ludzi tu ¿yj¹cych, ch³opców w wieku od 11
do 18 lat. Kryj¹ one wielkie i ma³e tajemnice, zagadki, a wszyst-
kie wymagaj¹ serca, poœwiêcenia i pasji w ich „naprawianiu”.
Dzieci i m³odzie¿ w pa³acu nie jest œwiadoma ironii losu, który
wyrokiem s¹du przeniós³ ich, najczêœciej wprost z ulicy, do
pa³acu. Bez wzglêdu na to czy jest to odpowiednie miejsce na
ich dom, czy nie, najwa¿niejsze jest to, ¿e go maj¹. Dom dla
dzieci jest taki, jaki im stworz¹ doroœli. Tutaj w pa³acu doroœli,
w wiêkszoœci  m³odzi ludzie, stworzyli dzieciom zadbany, po-
godny i pe³en ¿ycia dom. W zale¿noœci od wieku, ch³opcy
uczêszczaj¹ do w³asnej szko³y podstawowej i gimnazjum,

,
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maj¹ w³asne warsztaty, pracownie, boiska, park, wyremon-
towane czyste i ³adnie wyposa¿one sypialnie, ³azienki, kuch-
nie, jadalnie. Wszêdzie schludnie i bardzo porz¹dnie. Sami
dbaj¹ o porz¹dek, gotuj¹, pior¹ i pielêgnuj¹ roœlinnoœæ w par-
ku. Tutaj te¿ graj¹, œpiewaj¹, deklamuj¹, przygotowuj¹ siê
do wystêpów, „wy¿ywaj¹ siê” w sportowej rywalizacji i, na
szczêœcie, na co dzieñ, zapominaj¹ sk¹d przybyli. Wydaje
siê, ¿e ka¿dy ma tu swojego „anio³a”, a to tylko m¹drzy,
dobrzy ludzie – wychowawcy i nauczyciele.
Nabra³em przekonania, ¿e trzeba napisaæ o tym jak wygl¹-
daj¹ wnêtrza pa³acu, bo jaworzanie czêsto przechodz¹c czy
przeje¿d¿aj¹c ko³o MOW-u, myœl¹ z ¿alem, ¿e go szkoda.
Notabene wnêtrza pa³acu, zachowane w oryginalnej formie,
nie s¹ okaza³e. Mo¿e mog³yby s³u¿yæ inaczej, ale na pewno
duchy przodków s¹ dumne i szczêœliwe, ¿e los takie wybra³
przeznaczenia dla pa³acu. Dyrektor J. Bonczek zapowiada

now¹ elewacj¹ na pozosta³ych budynkach /szko³a i pomiesz-
czenia mieszkalne/, rekonstrukcjê i renowacjê parku.
Przed wizyt¹ w MOW, przyznajê siê - by³em w tej sprawie
malkontentem.

P.S.
M³odzie¿owy Oœrodek Wychowawczy na sta³e zagoœci³ na
³amach „Echa Jaworza”. Kadra MOW sama redaguje infor-
macje i relacje „Z ¯ycia MOW”. Jaros³aw Bonczek uwa¿a,
¿e to co najwa¿niejsze „w ¿yciu MOW”, czyli dostrze¿enie
i poznawanie wnêtrza cz³owieka, powinno dokonywaæ siê
w ciszy, spokoju i bez medialnego szumu. Szanujemy to,
tym bardziej, ¿e ch³opcy nie daj¹ ¿adnych powodów, by miesz-
kañcy Jaworza mieli oczekiwaæ na wiêcej informacji ni¿ te,
które spo³ecznoœæ oœrodka sama nam przekazuje.        wb

II RAJD SAMOCHODOWY JAWORZA
I FESTYN NA POWITANIE WAKACJI
– ODBÊD¥ SIÊ !

W dniu 22 czerwca br. /sobota/ wystartuje II Samochodowy Rajd
Jaworza. Pó³metek rajdu bêdzie w Komorni Lhotka /www.opgj.pl,
www.komornilhotka.cz/.  Na drugi dzieñ za³ogi bêd¹ witane na
mecie w Jaworzu. W tym samym czasie na terenie Villi Barbara
odbywaæ siê bêdzie II Festyn „Na powitanie wakacji” .
28 marca w Villi Barbara odby³o siê spotkanie ludzi zaanga¿o-
wanych w  uatrakcyjnianie ¿ycia w Jaworzu i jego promocjê.

OG£OSZENIE
W sprawie obowi¹zkowego szczepie-
nia psów przeciw WŒCIEKLI•NIE w

JAWORZU w 2008r.
DATA Miejsce szczepienia Godzina
13.05.08 Obok Urzêdu Gminy 17.20

sklepu „Jaworek" 17.45
domu Pana Ormañca 18.15

15.05.08 domu Pana Stroki 17.20
domu Pana Krehuta 18.20
szkó³ki leœnej 18.50

Celem spotkania by³o dokonanie oceny, czy organizatorzy obu
imprez /OPGJ i Redakcja Echa Jaworza/ pozyskaj¹ wsparcie
ludzi biznesu i ludzi dobrej woli do pomocy oraz czy potrafi¹
przygotowaæ tak atrakcyjny program imprez, ¿eby jaworzanie
chcieli, liczniej ni¿ w roku ubieg³ym, wzi¹æ w nich udzia³.
W czasie spotkania jednomyœlnie wyra¿ono przekonanie, ¿e
przedsiêbiorcy, nauczyciele, wychowawcy i organizacje po-
zarz¹dowe nie zawiod¹, a program imprez wzbudzi zaintere-
sowanie szerokiej rzeszy mieszkañców. Ciekawymi pomys³a-
mi na uatrakcyjnienie programu, zg³oszonymi na tym spotka-
niu, by³y: konkursy na „kulinarn¹ specjalnoœæ domu”, nie wy-
³¹czaj¹c z tego nalewek, pokaz sprawnoœci dru¿yny stra¿ac-
kiej z OSP, wystawa i aukcja prac rodzimych artystów, kon-
kurs fotograficzny oraz tor przeszkód dla maluchów.
16 maja odbêdzie siê drugie spotkanie, na którym organizato-
rzy przedstawi¹ program imprez oraz stan przygotowañ do nich.
Wszystkich Mi³oœników Jaworza zainteresowanych powodze-
niem obu imprez serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
Uwagi i propozycje Czytelników Echa Jaworza dotycz¹ce
programu Rajdu i Festynu prosimy kierowaæ do OPGJ
tel. 0 33 8173 237 lub 601 51 31 39.

16.05.08 Na³e¿e - obok by³ego sklepu 17.20
   obok Kapliczki 18.00

GABINET WETERYNARYJNY ul. Podgórska 154 19.00
1.Obowi¹zkowemu szczepieniu podlegaj¹ wszystkie psy
w wieku ponad 3 miesi¹ce.
2.Psy powinny byæ doprowadzone do szczepienia na smy-
czy i w kagañcu.
3.Psy nie doprowadzone do szczepienia z przyczyn uza-
sadnionych i które po ustalonych terminach ukoñcz¹ 3 mie-
si¹ce ¿ycia winny byæ poddane szczepieniu w terminie uzgod-
nionym z lek. wet. Stanis³awem Pytlowanym ul. Podgórska
154,43-384 Jaworze tel.033 8172 463, kom.606 24 26 10
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BY LAS PRZETRWA£
Przeje¿d¿aj¹c ul. Wapienick¹ na odcinku pomiêdzy ul. Po-
³udniow¹ a Kalwaria z ogromnym ¿alem patrzymy na to, co
pozosta³o po œwierkowym lesie na zboczu poni¿ej Budynku
Dzieciêcego Oddzia³u BZLR.
Pani dyrektor BZLR Gra¿yna Habdas ze zrozumia³ym pode-
nerwowaniem kieruje po odpowiedŸ na pytanie – „dlaczego
tak siê sta³o?” do Nadleœnictwa. Udaliœmy siê do mgr in¿.
Huberta Kobarskiego nadleœniczego bielskiego. W budynku
nadleœnictwa w korytarzu nie sposób nie zauwa¿yæ plakatu
„Dlaczego musimy wycinaæ beskidzkie œwierki?”. Czytamy m.in.
•ród³a leœnej katastrofy w Beskidach siêgaj¹ kilkuset lat wstecz,
a szczególnie XIX wieku. Najpierw beskidzkie lasy eliminowa³o
pasterstwo, znacznie póŸniej rozwijaj¹cy siê przemys³, hutnic-
two i przetwórstwo drzewa na ̄ ywiecczyŸnie, górnictwo na Œl¹-
sku. Wycinano g³ównie buki i jawory.
W zamian masowo sadzono szybciej rosn¹ce œwierki. Nasiona
sprowadzano g³ównie z Austrii. Œwierk obcy wymieszany z ro-
dzimym nie by³ równie odporny, nie zaadoptowa³ siê „na wieczne
trwanie” do lokalnego klimatu. Do tego w latach 70. i 80. na³o¿y³

siê najwiêkszy „atak” zanieczyszczeñ przemys³owych. Procesu
zniszczeñ dope³nia ocieplaj¹cy siê klimat. Œwierk jest gatun-
kiem wymagaj¹cym ch³odnego klimatu i sporych opadów. Grzy-
by patogeniczne i kornik zaœ odwrotnie. Obumieraj¹ce drzewa
trzeba szybko œcinaæ, korowaæ i wywoziæ poza obszar lasu. Ina-
czej nie bêdzie dla niego ratunku. To przeczytaliœmy w korytarzu
zanim H. Kobarski odpowiedzia³ na pytanie: jaka by³a historia
nakazu zobowi¹zuj¹cego dyrekcjê BZLR do wycinki chorych
drzew? Historia jest d³uga. Jej pocz¹tek siêga lat dziewiêædzie-
si¹tych kiedy to Lasy Pañstwowe przegra³y z dyrekcj¹ BZLR
proces o ten las. I na tym mo¿na by tê historiê zakoñczyæ.
W BZLR umieli opiekowaæ siê i leczyæ ludzi, ale nie drzewa.
G. Habdas by³a pierwszym dyrektorem BZLR, który podj¹³ z Nad-
leœnictwem rozmowy o usuniêciu skutków „agonii” lasu, ratowa-
niu przynajmniej pojedynczych drzew. Wczeœniej przez wiele lat
Nadleœnictwo wydawa³o decyzje o wycinaniu pojedynczych cho-
rych drzew. Obecnie niemal ca³y ju¿ las by³ nieuleczalnie chory
i nale¿a³o go wyci¹æ.
O œrodki  finansowe na zadrzewienie stara siê Nadleœnictwo.
Nadzieja w funduszach unijnych.                                                red
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NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

MIECZYS£AW PETEREK NIE ¯YJE
17 marca br. w wieku 83 lat zmar³
Mieczys³aw Peterek - pasjonat foto-
grafii, dokumentalista zabytków ar-
chitektury, rzeŸby, folkloru, rozmi³o-
wany w gwarze Œl¹ska Cieszyñskie-
go, po mistrzowsku ni¹ w³adaj¹cy,
autor dwóch tomików wspomnieñ na-
pisanych w gwarze ukochanej przez
niego ziemi: Tatowe spóminki
(2002), Spóminki z downych roków

(2006). Dziêki przyjaŸni z Franciszkiem K. Szpokiem czytelnicy
„Echa Jaworza” mogli poznaæ i podziwiaæ tego wielkiego patriotê
i piewcê Œl¹ska Cieszyñskiego.              Czeœæ Jego pamiêci!
Franciszek Karol Szpok
Ocalajmy dziedzictwo regionalne
DAWNE JAWORZAÑSKIE STROJE

Przepiêkne by³y te „hañ downe” ja-
worzañskie stroje. Podstawow¹ czê-
œci¹ stroju by³ tzw. „letnik” – rodzaj
spódnicy – sukni, którego dolny frag-
ment by³ bardzo szeroki i marszczo-
ny, szyty najczêœciej z czarnej lub
granatowej tkaniny we³nianej. Do³em
obszywano j¹ „galonk¹”, czyli
wst¹¿k¹ jedwabn¹ oko³o 10 cm sze-

rokoœci, kolorystycznie dopasowana ze spodem „letnika”. Górn¹
jego partiê stanowi³  „¿ywotek” – rodzaj gorsetu z ciemnego
aksamitu, ozdobionego bogatymi kolorowymi haftami, pere³ka-
mi, blaszkami i szkie³kami. Z przodu mia³ on przymocowane
„hoczki”, rodzaj klamerek wykonanych czasami ze z³ota, w za-
le¿noœci od zamo¿noœci posiadaczki, które ³¹czono takimi ³añ-
cuszkami, u których zwisa³y drogocenne klejnociki, a nawet
inkrustowane zegareczki. „Letnik” przepasywano szerok¹ je-
dwabn¹ wst¹¿ka, czyli „przepask¹”, zwisaj¹ca ku do³owi. Pod
„letnikiem” noszono „spódnicê”, mówi¹c dzisiejszym jêzykiem
halkê p³ócienn¹, mocno krochmalon¹, aby nadaæ jak najszer-
szy kszta³t „letnikowi”. Spod „¿ywotka” wygl¹da³ „kabotek”, tj.
bluzka jedwabna, albo p³ócienna koloru bia³ego, z bufiastymi
rêkawami – latem krótkimi, a zim¹ d³ugimi. By³ on obszyty mi-
sternymi koronkami, miejscowej niegdyœ roboty.
Na „letnika” zawi¹zywano szeroki fartuch ze wzorzystej tka-
niny. Z takiej samej, najczêœciej, szyty by³ „¿urek”, czyli ro-
dzaj chustki zawi¹zywanej w bardzo przemyœlny sposób
z ty³u g³owy, na który nak³adano zim¹ lub w ch³odniejsze
dni, podobn¹, ale wiêksz¹ chustkê, wi¹zan¹ pod brod¹. Bez-
poœrednio na g³owie wi¹zano przepiêkny wzorzysty koron-
kowy czepiec, co rzecz jasna dotyczy³o kobiet zamê¿nych.

Na ch³odne i zimowe pory ubierano jeszcze „jakle”, a wiêc dzi-
siejsze ¿akiety, okrywano siê dodatkowo kolorowo kraciastymi
„hackami”, przypominaj¹cymi obecne wzorzyste koce ozdobio-
ne frêdzlami. Bogate przedstawicielki kobiecego rodu obnosi³y
siê w barankowych kurtkach i ko¿uszkach. Obuwie jaworzañ-
skich pañ by³o o wiele skromniejsze. W lecie noszono skórzane
„strzewiki”, pó³buciki zapinane na pasek, natomiast zim¹ wzu-
wano wysokie sznurowane buty, najczêœciej koloru czarnego.
Stroje mêskie by³o skromne, w przeciwieñstwie do góralskich.
Mê¿czyŸni nosili d³ugie ciemne „galaty”, wpuszczane czasem
w cholewiaste buty. Koszula by³a bia³a, p³ócienna, ze stójk¹.
Na koszulê ubierano ciemnego koloru „bruclik”, rodzaj wysoko
zapinanej kamizelki. Do tego dochodzi³ „kabot”, czyli marynar-
ka, a zim¹ we³niana kurta lub ko¿uch. Za nakrycie g³owy s³u¿y-
³y latem „k³obuki”, czarne kapelusze z szerokim rondem, nato-
miast zim¹ „baranice”, tj. czapki ze skór baranich.
Ubrania roboczego nie trzeba w zasadzie opisywaæ, gdy¿
by³y one przewa¿nie czêœciami znoszonych, ale pilnie ³ata-
nych i cerowanych, przyodziewków œwi¹tecznych.
W dzisiejszych czasach nowoczesna moda, pochodna wspó³-
czesnej cywilizacji technicznej, wypar³a ca³kowicie z po-
wszechnego u¿ytku te piêkne przyodziewki. Czasami tylko
z okazji „Jaworzañskiego Wrzeœnia” albo innej wa¿nej impre-
zy, niejako od wielkiego œwiêta, wystêpuj¹ w strojach regio-
nalnych cz³onkowie Zespo³u Regionalnego„Jaworze”. Dobrze,
¿e chocia¿ w ten sposób próbuje siê uchroniæ je od ca³kowite-
go zapomnienia, bo by³y one przecie¿ niezwykle piêkne, co
widaæ na za³¹czonych zdjêciach.          Franciszek  K. Szpok
Stroju mój
Cieszyñski stroju, dzisio bez wartoœci,
Prze¿y³eœ chwile swojej wspania³oœci,
Dzisiejszy czas ci konaj¹czke dzwoni,
Twoja siê g³ówka na sen wieczny k³oni.

¯odno ju¿ si³a nie natchnie cie duchym.
By³eœ kwitn¹cy, teraz bydziesz suchy.
Butwiejesz w sobie uznojony, stary,
Bo wieœ siê stroji podle nowej miary …
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¯eœ pieknie s³u¿y³: starce, mamie, ciotce,
Za to kantandy zamkn¹ cie w gablotce,
Jak dziwowisko pokazywaæ byd¹
I nic nie poczniesz, stroju mój, z t¹ bjyd¹!

Nowe siê dziœ rodzi, a stare siê traci,
Œwiat rod za przys³uge niewdziêcznoœci¹ p³aci.
Stary strój w cha³upie niewielko oskoma,
Ju¿ siê jyny w truwle bydzie czu³ jak w doma.
                     Emilia Michalska z „Cieszyñskich kwiatów”

OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2007 r.
W dniu 9 marca br. odby³o siê zebranie sprawozdawcze za
2007 r. Niepowtarzaln¹ aurê zebrania tworzy³y mundury stra-
¿ackie. Jest w nich dostojeñstwo i duma nale¿na ludziom
odwa¿nych czynów, stoj¹cym bezinteresownie na stra¿y
bezpieczeñstwa innych. Uroczysty nastrój podkreœla³ te¿
du¿y napis na czo³owej œcianie sali: „135 lat OSP w Jawo-
rzu” oraz „20 lat Ko³a Honorowych Dawców Krwi”.
Zebranie otworzy³ Czes³aw Malchar – prezes Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej w Jaworzu. Powita³ licznie przyby³ych goœci i dru-
hów OSP, podziêkowa³ za przybycie seniorom, po czym popro-
si³ o uczczenie minut¹ ciszy zmar³ych druhów: K. Bol¹czki
i St. Kucza. Pami¹tkow¹ Statuetkê Stra¿aka otrzyma³ Antoni
Lewandowski z okazji 70. lecia urodzin. Wszystkim Paniom
z okazji Dnia Kobiet prezes z³o¿y³ ¿yczenia, a m³odzi stra¿acy
wrêczyli s³odkie upominki. Prowadzenie dalszej czêœci zebra-
nia powierzono Mieczys³awowi GwoŸdziowi.
Zgodnie z porz¹dkiem obrad, sprawozdania z dzia³alnoœci
OSP w 2007 r.  przedstawili prezes Cz. Malchar, skarbnik
E. Rojczyk, przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej P. Knapczyk
i prezes ko³a Honorowych Dawców Krwi A. Greñ.
Cz. Malchar omówi³ zadania wykonane w ramach planu pra-
cy i szkolenia zatwierdzonego na Walnym Zebraniu. Przed-
stawi³ dokonane w okresie sprawozdawczym zakupy /m.in.
– ubrania ochronne przy zwalczaniu szerszeni i os, radiosta-
cjê, sibi radia, mundury wyjœciowe/ oraz zaanga¿owanie
przedstawicieli OSP w ró¿nych zawodach, imprezach i uro-
czystoœciach. Wiele razy druhowie uzyskiwali ponadprze-
ciêtne wyniki. W zawodach stra¿ackich organizowanych
przez Zarz¹d Powiatowy OSP RP, Filip B¹k uzyska³ I miej-
sce na zawodach p³ywackich, Jakub Kowalczyk II miejsce
w turnieju wiedzy po¿arniczej na szczeblu powiatowym, 6
druhów ukoñczy³o kurs I stopnia, a na I Powiatowym Prze-
gl¹dzie Kronik OSP oraz na Krajowym Przegl¹dzie w Ko³o-
brzegu Jaworze uzyska³o wyró¿nienia.

W ramach przegl¹du sprzêtu technicznego przeprowadzo-
nego przez przedstawicieli PSP w Bielsku - Bia³ej jednostka
otrzyma³a ocenê bardzo dobr¹.
W roku sprawozdawczym jednostka bra³a udzia³ w 35.  zda-
rzeniach. Stan osobowy jednostki stanowili: cz³onkowie czyn-
ni 39, cz³onkowie wspieraj¹cy 30, dru¿yna kobieca 12, cz³on-
kowie honorowi 3.
Du¿e znaczenie ma dzia³alnoœæ Klubu Honorowych Dawców
Krwi.  Pami¹tkowe statuetki z okazji 20. lecia Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi otrzymali: Józef Paszek, Krzysztof Ja-
kubiec, Tadeusz Skrzyniarz, Aleksander Greñ i Czes³aw
Malchar. Sprawozdanie z osi¹gniêtych wyników z³o¿y³ pre-
zes druh Aleksander Greñ.
Prezes Cz. Malchar serdecznie podziêkowa³ wszystkim druh-
nom i druhom za wk³ad pracy dla dobra jednostki.
Plan dzia³alnoœci w 2008 r. przedstawi³ naczelnik OSP Jerzy
Knapczyk. Plan przewiduje m.in.: nabór nowych cz³onków
czynnych, wspieraj¹cych oraz do dru¿yny MDP, rozwijanie dal-
szej dzia³alnoœci HDK, prowadzenie szkoleñ ze sprzêtem, udzia³
w szkoleniach organizowanych przez PSP, æwiczenia na obiek-
tach, prowadzenie dzia³añ prewencyjnych na terenie gminy,
prowadzenie kontroli terenów leœnych w okresie letnim.
Nastêpnie przewidziano dyskusjê nad sprawozdaniami, pla-
nami oraz zg³aszanie wniosków.

PLANY I DOKONANIA ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH
I ZESPO£ÓW ARTYSTYCZNYCH       Str. 13, 14, 15, 16, 17, 18

PRZEPRASZAMY
W obecnym wydaniu „Echa Jaworza”
pragniemy naprawiæ nasze przeocze-
nie, w wyniku którego nie zamieœci-
liœmy zdjêcia bohaterki artyku³u
F. K. Szpoka pt. „Zoœka – Pe³na S³aw”
Zofii Rydel – Kosibowicz. Tym bardziej
jest nam przykro, ¿e otrzymaliœmy kil-
ka telefonów z bardzo ciep³ymi s³owa-

mi chwal¹cymi redakcjê za ten artyku³.                          red
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Szczególne zainteresowanie wywo³a³ swoimi spostrze¿eniami
Jan Chmiel. Zauwa¿y³ on, ¿e OSP w Jaworzu oprócz swe-
go powo³ania s³u¿y jaworzanom obiektem, w którym, jak siê
wyrazi³, „dzieje siê wszystko”. Zaproponowa³, aby Zespó³ Re-
gionalny Jaworze zosta³ cz³onkiem wspieraj¹cym OSP.
W ten sposób OSP Jaworze do³¹czy do tych jednostek, któ-
re posiadaj¹ w³asne zespo³y. Przewa¿nie s¹ to orkiestry dête,
tym bardziej oryginalnym bêdzie posiadanie przez OSP Ja-
worze zespo³u muzyczno - tanecznego jakim jest Zespó³ Re-
gionalny Jaworze.
Propozycja zosta³a przyjêta wraz z kilkoma innymi wnioska-
mi porz¹dkowymi.
Na zakoñczenie Rudolf Galocz odczyta³ protokó³ z ostat-
niego Walnego Zebrania odbytego w dniu 11.03.2007 r., po
czym postawiono wniosek o udzielenie Zarz¹dowi absoluto-
rium. Wniosek przyjêto jednog³oœnie.
O znaczeniu dzia³alnoœci jednostek OSP œwiadcz¹ zawsze
licznie przybyli goœcie. Tym razem w zebraniu uczestniczy-
li: Marian Indeka – Dyrektor Biura Zarz¹du Wojewódzkiego
Zwi¹zku OSP, Jan Cholewa – prezes Zarz¹du Powiatowe-
go OSP RP w Bielsku - Bia³ej, Krzysztof Grygier – zastêp-

ca komendanta Komendy Miejskiej PSP w Bielsku – Bia³ej,
Zdzis³aw Bylok – prezes Zarz¹du Gminnego OSP, Andrzej
Œliwka – przewodnicz¹cy Rady Gminy, Roman Greñ – wi-
ceburmistrz Strumienia i wielu innych, w tym reprezentuj¹-
cych organizacje pozarz¹dowe Jaworza.
Goœcie sk³adali gratulacje oraz ¿yczenia pomyœlnoœci w tej
trudnej s³u¿bie.

4 maja w dniu Œwiêtego Floriana w koœciele katolickim o
godz. 17.30  odbêdzie siê modlitwa okolicznoœciowa, a uro-
czyste obchody Dnia Stra¿aka odbêd¹ siê 11 maja br., po
raz pierwszy w Koœciele Ewangelickim. Zbiórka o godz. 9.30
przed budynkiem OSP w Jaworzu, wymarsz pododdzia³u na
czele z Pocztem Sztandarowym w towarzystwie orkiestry
na cmentarz katolicki, nastêpnie przemarsz na cmentarz
ewangelicki – oddaj¹c ho³d druhom którzy odeszli. O godz.
10.00 uroczyste nabo¿eñstwo z okazji Dnia Stra¿aka oraz
jubileuszu 135. lecia OSP Jaworze w Koœciele Ewangelicko
– Augsburskim w Jaworzu.
W imieniu OSP serdecznie zapraszamy.                      red

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAW-
CZO WYBORCZE KÓ£KA ROLNICZEGO

Kó³ka Rolnicze - dobrowolne spo³eczno - gospodarcze orga-
nizacje ch³opskie; powsta³y w Wielkopolsce (pierwsze w 1862
w Piasecznie k. Gniewa), rozwinê³y siê w okresie miêdzy-
wojennym; w PRL by³y jednym ze sposobów na kolektywi-
zacjê wsi; w 1959 zrzeszone w Centralnym Zwi¹zku K.R.
(ob. w Krajowym Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji Rol-
niczych); dzia³aj¹ dla zwiêkszenia i ulepszenia produkcji,
czêœæ tworzy spó³dzielnie, g³ównie us³ugowe w zakresie me-
chanizacji rolnictwa. /portal: interia.pl – encyklopedia/
W dniu 12 marca br. w OSP odby³o siê Walne Zebranie Spra-
wozdawczo Wyborcze Kó³ka Rolniczego. Prezes Jerzy Mi-
kler otworzy³ zebranie i powita³ zaproszonych goœci. Propo-
zycje powierzenia prowadzenia zebrania wiceprzewodnicz¹-
cemu Czes³awowi Malcharowi zebrani przyjêli jednog³o-
œnie. Po omówieniu porz¹dku obrad i jego przeg³osowaniu,
sprawozdanie z dzia³alnoœci Kó³ka Rolniczego za rok 2007
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odczyta³ Czes³aw Malchar. Aktualnie Ko³o liczy 30. cz³on-
ków, a obecnych na zebraniu by³o 20. W sprawozdaniu zwró-
cono uwagê, ¿e przy rosn¹cej liczbie rolników zaprzestaj¹-
cych dzia³alnoœci rolniczej, nale¿y przewidywaæ, ¿e liczeb-
noœæ Ko³a bêdzie maleæ. Kó³ko Rolnicze powsta³o 50 lat temu
i w tym czasie osi¹ga³o lepsze i gorsze wyniki. Szczegó³y
i obszerne omówienie wyników za okres sprawozdawczy za-
wiera³o sprawozdanie finansowe przygotowane przez Zarz¹d,
a przedstawione przez Bronis³awa Kulasa (prowadz¹cego
ksiêgowoœæ). Wczeœniej J. Mikler przedstawi³ Plan na lata
2008 – 2009, który g³ównie dotyczy³ wykorzystania posiada-
nych maszyn i obiektów. Obecnie na maj¹tek Ko³a sk³adaj¹
siê: kombajn, prasa zbieraj¹ca, rozdrabniacz s³omy /zaku-
piony w 2007 r./ oraz budynek ze stacj¹ paliw.
Sprawozdanie finansowe obejmowa³o w szczegó³ach bilans
oraz rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy.
Wartoœæ ksiêgowa maj¹tku Ko³a wynosi ponad 99 tys. z³,
a rynkowa oko³o 106 tys. Œrodki obrotowe /nale¿noœci plus
œrodki pieniê¿ne/ wynios³y niespe³na 30 tys. z³. Kó³ko Rolni-
cze w okresie sprawozdawczy osi¹gnê³o zysk – 2 398,00 z³.
Zysk osi¹gniêto dziêki obni¿eniu do niezbêdnego minimum
kosztów dzia³alnoœci i skutecznemu negocjowaniu cen za
sprzeda¿ us³ug i dzier¿awy. W ramach oszczêdnoœci Za-
rz¹d i Komisja Rewizyjna nie pobierali ¿adnego wynagrodze-
nia za pracê. Walne Zgromadzenie podjê³o m.in. uchwa³ê
zmieniaj¹c¹ statut Kó³ka. Omówienia licznych zmian w sta-
tucie dokona³ Jan Stekla. Usuniêto zdezaktualizowane punk-
ty, w tym dotycz¹ce roli i wp³ywu Kó³ek Rolniczych na po-

prawê sytuacji spo³eczno kulturowej mieszkañców wsi oraz
o szczególnej trosce o postawê m³odzie¿y. Zmieniono iloœæ
cz³onków zarz¹du wprowadzaj¹c sk³ad 3 – 7 w miejsce 5 -9
cz³onków. Przed³u¿ono kadencjê zarz¹du do 4 lat.
W wyniku wyborów sk³ad zarz¹du nie uleg³ zmianie. Prze-
wodnicz¹cym pozosta³ Jerzy Mikler, wiceprzewodnicz¹cym
Czes³aw Malchar, skarbnikiem Marianna Strza³ka, a cz³on-
kami zarz¹du W³adys³aw Talik i Marian Machorski. Do Ko-
misji Rewizyjnej ponownie wybrano Józefa Parkitnego, Mie-
czys³awa Niesyta i Ryrycha Waltera. (Zdjêcie na str. 14)
Delegatem na Powiatowy Zjazd RKiOR zosta³ J. Mikler.
Zaproszeni goœcie, wicewójt R. Osta³kiewicz, przewodni-
cz¹cy Spó³ki Wodnej H. Szpa³ek, przewodnicz¹ca Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich nr 1 D. Mynarska, przewodnicz¹ca Ko³a
Rencistów, Emerytów i Inwalidów K. Plaza - Popielas sk³a-
dali ¿yczenia powodzenia w dzia³alnoœci oraz deklarowali
dalsz¹ wspó³pracê.                                                    red

KO£O PSZCZELARZY
Ko³o Pszczelarzy w Jaworzu za³o¿ono w 1926 r. /datê usta-
lono na podstawie przekazów ustnych – nie zachowa³y siê
¿adne dokumenty/. Obecnie do Ko³a nale¿y 25. pszczelarzy
z Jaworza, Jasienicy, Rudzicy, Œwiêtoszówki i Bielska-Bia-
³ej. W ubieg³ym roku po d³ugiej chorobie zmar³ wieloletni cz³o-
nek Ko³a Tadeusz £abuæ. W 2007 r. pszczelarze posiadali
³¹cznie 270 rodzin pszczelich. Choæ œrednia wieku pszcze-
larzy jest godna najwy¿szego szacunku, to nadal siê szkol¹,

dokszta³caj¹ i dzielnie stawiaj¹ czo³a licznym przeciwno-
œciom. Najgorsze spoœród nich to nowe choroby pszczó³,
genetycznie modyfikowana roœlinnoœæ, zatrute œrodowisko
naturalne i rosn¹ce ceny lekarstw dla pszczó³, narzêdzi czy
drobnego sprzêtu hodowlanego. Zjawisk niepokoj¹cych psz-
czelarzy jest wiele, ale informacje jakie docieraj¹ ze Stanów
Zjednoczonych wiej¹ groz¹. Od jesieni 2006 roku zginê³a lub
zaginê³a 1/4 z miliona komercyjnych hodowli pszczó³. Wpraw-
dzie w Kole w Jaworzu nie ma zawodowych pszczelarzy
/pow. 80 uli/, ale problem dla niewielkich pasiek jest wielki.
Œrednia iloœæ uli w pasiekach cz³onków Ko³a to 7, 8 uli,
a najwiêksz¹ pasiek¹ mo¿e pochwaliæ siê W³adys³aw Mo-
rawiec /35 uli/. Niestety pszczelarze z Ko³a w Jaworzu ju¿
zaobserwowali zjawisko nie powracania roi do uli. Ci¹gle ta-
jemnicze s¹ przyczyny zaginionych roi.
Na zebraniu sprawozdawczym Ko³a Pszczelarzy w Jaworzu
za 2007 r., w dniu 31 marca, po z³o¿eniu sprawozdañ zarz¹-
du, skarbnika i komisji rewizyjnej, omawiano wiele proble-
mów i spraw nurtuj¹cych to œrodowisko. Œrodowisko ludzi
wyj¹tkowych, ludzi, którzy zaczerpnêli umi³owanie natury od
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swoich Ojców i pragn¹ zaszczepiæ tê mi³oœæ kolejnemu po-
koleniu. Do Urzêdu Gminy na zebranie przyby³o 23. pszcze-
larzy, wœród których nie zabrak³o seniorów Micha³a Fara-
na, Jana Pyki, Waltera Wiêcka, a tak¿e dwóch Pañ: Zu-
zanny Kenig od lat zajmuj¹cej siê pszczelarstwem oraz
Jadwigi Wyrobek ¿ony zami³owanego pszczelarza. Naj-
m³odszym w kole jest Bart³omiej Maciejowski, który w ubie-
g³ym roku zdecydowa³ siê wskrzesiæ „s³odk¹” tradycjê po swojej
Babci. Prezes Zarz¹du Marian Szyma kolejn¹ kadencjê rze-
telnie pe³ni swoj¹ s³u¿bê. Dziêki temu cz³onkowie Ko³a spoty-
kaj¹ siê kilka razy w roku, maj¹ zapewnione lekarstwa dla
pszczó³, matki pszczele, udzia³ w szkoleniach i uczestnicz¹
w uroczystoœciach i imprezach w Jaworzu i poza nim. I tak
np. w czasie Regionalnych Dni Pszczelarza w Oœwiêcimiu
srebrnymi odznakami Polskiego Zwi¹zku Pszczelarzy odzna-
czeni zostali: Franciszek Wójcik, Mieczys³aw Szyma
i Walter Wiêcek. Prezes, wespó³ z pozosta³ymi cz³onkami
zarz¹du Janem Stekl¹ /wiceprzewodnicz¹cy/, Adamem Ry-
rychem /sekretarz/, Franciszkiem Wójcikiem /skarbnik/, Ja-
nem Herm¹ /cz³onek/ dbaj¹ o integracjê œrodowiska, pod-
trzymuj¹ aktywnoœæ swoich cz³onków i nadziejê, ¿e Polski
Zwi¹zek Pszczelarzy potrafi zabezpieczyæ w Sejmie, Sena-
cie, w³adzach administracyjnych i samorz¹dowych ochronê
prawn¹ warunków dla uprawiania pszczelarstwa.
Na zakoñczenie zebrania Marian Szyma zaapelowa³ do ze-
branych o udzia³, co najmniej jednej za³ogi reprezentuj¹cej
Ko³o Pszczelarzy, w II Samochodowym Rajdzie Jaworza
w czerwcu br. W zebraniu uczestniczy³ przewodnicz¹cy Rady
Gminy Andrzej Œliwka. Oprócz ¿yczeñ wytrwa³oœci i szczê-
œliwego roku wyrazi³ on zebranym podziw dla ich wiedzy,
zapa³u, werwy i, pomimo trudnych warunków,  symbiozy
pszczelarza z natur¹.                                                 red.
P. S.
Wybrane z Kalendarza Pszczelarza polskiego - 2008.
KWIECIEÑ
Po wiosennym przebudzeniu siê pszczó³, zaczynamy nowy
sezon w pasiece. W pierwsze s³oneczne dni z temperatur¹
w cieniu 15°C, zabieramy siê za g³ówny przegl¹d pni. Naj-
wa¿niejszym jest stwierdzenie czerwi¹cej matki i ocena czer-
wiu. Czerw w kole, to dobra jakoœciowo matka, nieregularny
znaczy, ¿e matka jest chora; czerw garbaty oznacza, ¿e
czerwi matka trutowa. Przy stwierdzonym osieroceniu pnia,
starajmy siê szybko temu zaradziæ. Kolejne czynnoœci to:
oczyszczenie ula, dopasowanie wielkoœci gniazda do liczby
pszczó³. Sprawdzenie liczebnoœci pszczó³ w ulu jest koniecz-
ne, ze wzglêdu na wychów czerwia. M³ode pszczo³y to po-
most miêdzy tymi, które przezimowa³y i gin¹ w koñcu mar-
ca, a nowym pokoleniem pszczó³ z wylêgu wiosennego.
Nastêpn¹, istotn¹ czynnoœci¹ jest kontrola zapasów miodu
ok. 6-8 kg, dostateczna iloœæ pierzgi (py³ku), udostêpnienie

pszczo³om wody, a przede wszystkim, utrzymanie w ulu
dostatecznej ciep³oty, której w marcu i kwietniu pszczo³y
potrzebuj¹ najbardziej. W drugiej po³owie kwietnia nastêpuje
rozwa¿ne poszerzanie rodni, a pod koniec kwietnia ³¹czenie
s³abych pni i przesiedlanie rodzin pszczelich. Wszystkie te
czynnoœci wspomagaj¹ wiosenny rozwój pszczó³, ale naj-
bardziej sprzyja mu s³oneczna aura oraz kwitn¹ce po¿ytki.
Dlatego dla pracowitych pszczó³ nale¿y pamiêtaæ o wolnych
plastrach, a w przechowalniach chroniæ plastry przed moty-
lic¹. W koñcu miesi¹ca wa¿ymy ul kontrolny.
Lubiê w poranek pójœæ do mej pasieki,
Gdy jeszcze rosa perli siê na kwiatach,
I po cichutku ukryæ siê na czatach
Za starym klonem, który liczy wieki.

I lubiê patrzeæ z mojego ukrycia
W ciemne otwory u³ów kwadratowych,
Gdzie wci¹¿ dostrzegam tyle rzeczy nowych
I wci¹¿ siê uczê odwiecznych praw ¿ycia.

Jak¿e cudowna i pe³na wysi³ków
Jest praca pszczó³ek, mêczennic szlachetnych,
Które wracaj¹ z swych wêdrówek kwietnych,
Nios¹c miód w pyszczkach i koszyki py³ków.

Ile¿ ich ginie, bo na ¿ycie pszczó³ki
Skoro powraca znu¿ona z swej drogi,
Czyhaj¹ stare i odwieczne wrogi:
Krzykliwe wróble i czarne jaskó³ki.

Z³odzieje mrówki pn¹ siê wci¹¿ do miodu,
Pod ulem czai siê wstrêtna ropucha,
Otwar³a paszczê i z³¹ œlin¹ dmucha,
Nienasycony Baal pszczelego rodu.

A choæ doko³a wrogowie okrutni,
Pracuj¹ pszczo³y, niebaczne na szkodê,
I jedn¹ maj¹ w swym trudzie os³odê:
Œliczn¹ orkiestrê darmozjadów trutni.

Naturo! Cudne s¹ twe tajemnice
I nikt twych wszystkich g³êbin nie odgadnie.
Pomyœlcie tylko, skoro pszczo³a padnie,
To tak jak ¿o³nierz przy muzyce.

NOWY ZARZ¥D ODDZIA£U
AKCJI KATOLICKIEJ w Jaworzu
– plany dzia³ania na 2008 rok

W  listopadzie 2007 roku  podczas
zebrania jaworzañskiego Oddzia³u
Akcji Katolickiej  dokonano wyboru
nowego przewodnicz¹cego, którym
zosta³ Krzysztof Flasza. Wielu
z nas mia³o okazjê poznaæ go wcze-
œniej, przy okazji ró¿nych akcji cha-
rytatywnych czy te¿ podczas stycz-
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niowego ekumenicznego spotkania op³atkowego organizo-
wanego, tym razem, przez stronê katolick¹.
Krzysztof Flasza mieszka w Jaworzu od 10 lat, natomiast
pracuje w Katowicach gdzie jest wspó³w³aœcicielem firmy,
która ju¿ wielokrotnie wspomaga³a charytatywnie ró¿ne in-
stytucje. W Akcji Katolickiej pan K. Flasza jest od 4 lat i jak
mówi - sta³o siê to g³ównie dziêki namowie ówczesnego prze-
wodnicz¹cego Akcji Katolickiej w Jaworzu - Mieczys³awa
Urbaniaka. Nie tylko to zadecydowa³o o w³¹czeniu siê
w dzia³alnoœæ Akcji Katolickiej. Dla Krzysztofa Flaszy przy-
nale¿noœæ do Koœcio³a wi¹¿e siê z dzia³alnoœci¹ na jego rzecz
i pe³nym uczestniczeniem w ¿yciu wspólnoty parafialnej. Pan
Krzysztof kilkakrotnie ju¿ szed³ w warszawskiej Pielgrzym-
ce na Jasn¹ Górê, przebywa³ na misji w Argentynie u boku
ksiêdza Zbigniewa Kozio³a. A i teraz na tyle na ile pozwala
mu zdrowie i obowi¹zki zawodowe nie zapomina o g³êbszym
prze¿ywaniu wiary we wspólnocie Koœcio³a.
Pytaj¹c go o plany dzia³ania Akcji Katolickiej w Jaworzu,
Krzysztof Flasza  powiedzia³, i¿ jego najwiêkszym pragnie-
niem jest wiêksze zaanga¿owanie parafian w dzia³alnoœæ
Akcji, a g³ównie przyci¹gniêcie do niej ludzi m³odych. Krzysz-
tof Flasza w imieniu ca³ej Akcji Katolickiej zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych dzia³aniami na rzecz swojej wspól-
noty parafialnej w ka¿dy trzeci pi¹tek miesi¹ca na spotkania
cz³onków Akcji Katolickiej. Spotkania te odbywaj¹ siê prze-
wa¿nie o godzinie 19.00 w Sali parafialnej, ale ewentualne
zmiany godzin s¹ zawsze podawane podczas og³oszeñ przez
ksiêdza oraz w gablocie parafialnej. Jak mówi K. Flasza -
zaproszenie jest kierowane i do tych, którzy maj¹ jakieœ swoje
pomys³y na ubogacenie dzia³alnoœci Akcji, chc¹ siê w³¹czyæ
w jej statutow¹ dzia³alnoœæ. Priorytetem dla nowego prze-

wodnicz¹cego pozostaje tak¿e ekumeniczna wspó³praca,
a w³aœciwie jej zacieœnienie z koœcio³em ewangelickim i Pol-
skim Towarzystwem Ewangelickim i to nie tylko przy okazji
nabo¿eñstw ekumenicznych, ale i nowej tradycji – wspól-
nych spotkañ op³atkowych zainicjowanych w 2006 roku przez
stronê ewangelick¹.
Z planów jakie Akcja Katolicka w Jaworzu zamierza realizo-
waæ w bie¿¹cym roku nale¿y wymieniæ miêdzy innymi:
* kontynuacjê wydawania informatora parafialnego
* przygotowanie jednego z o³tarzy na œwiêto Bo¿ego Cia³a,
udzia³ w uroczystoœciach œwi¹t pañstwowych na terenie
naszej gminy
*organizacjê pielgrzymki do Fatimy
*kontynuacja miesiêcznej formacji duchowej cz³onków AK
* kontynuacja pielgrzymek po polskich sanktuariach
*dzia³alnoœæ kulturalna; filmoteka religijna, wyjazdy na przed-
stawienia o tematyce religijnej
*spotkania integracyjne z cz³onkami innych parafialnych od-
dzia³ów Akcji Katolickiej
*dzieñ skupienia dla cz³onków oddzia³u AK
*”jesienne” spotkanie przy ognisku
*kwesta cmentarna 1 Listopada
Przewodnicz¹cy Krzysztof Flasza za poœrednictwem redakcji
Echa Jaworza pragnie podziêkowaæ Mieczys³awowi Urba-
niakowi za szeœæ lat kierowania jaworzañskim Oddzia³em
Akcji Katolickiej, ks. Adamowi Gramatyce za wsparcie,
pomoc i otwarcie na inicjatywy cz³onków Akcji. Do swoich
podziêkowañ K. Flasza w³¹czy³ równie¿  inne osoby, które
aktywnie wspieraj¹ jego pracê i ca³ej Akcji Katolickiej,
a w tym m.in. Stefana Kusia - swego zastêpcê, Krystynê
Gutan i Eugeniusza Jêdrzejko.                                                pf

POSIADY TMJ
W niedzielê 9 marca w w Galerii Pod Groniem odby³y siê tradycyj-
ne Posiady organizowane przez TMJ. Tym razem prelegentami
byli m³odzi podró¿nicy z Jaworza – Jaros³aw  Gryczka i Joanna
Nowosadzka, z którymi prze¿ywaliœmy wra¿enia z wyprawy „EVE-
REST NA WYCI¥GNIÊCIE RÊKI”. Jaros³aw z Joann¹ przez mie-
si¹c przemierzali Nepal.  Zdobyli kilka „piêcio i szeœciotysiêczni-
ków” wokó³ Mont Everestu. Opowiedzieli nam o folklorze, religii,
œwiêtych krowach czy œwi¹tyni ma³p, a tak¿e o codziennym ¿yciu
mieszkañców Katmandu. W Parku Narodowym w Nepalu k¹pali
siê ze s³oniami, podró¿owali na s³oniach po d¿ungli spotykaj¹c
oko w oko dzikie zwierzêta. Nie mo¿na oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e
Joanna i Jaros³aw s¹ w swej pasji niezwyczajni, wspaniali.
Na koniec spotkania, swoje refleksje z pobytu w Nepalu i Himala-
jach przedstawi³ znany jaworzañski podró¿nik Piotr Gaw³owski.
Pogratulowa³ m³odym himalaistom i zauwa¿y³, ¿e w ci¹gu ostat-
nich 20 lat zasz³y wielkie ró¿nice w samym Nepalu, jak i w przygo-
towaniach do takiej podró¿y. A wszystko to wi¹¿e siê nie tylko

z otwarciem siê Nepalu na turystów, ale i ze zmianami ustrojowy-
mi w Polsce, które m.in. otworzy³y nam granice na ca³y œwiat.
Posiady tradycyjnie prowadzi³a Ma³gorzata Kobiela - Gryczka.
Uczestnicy prelekcji  otrzymali z r¹k Adama Kwieciñskiego
i Ryszarda Stanclika pami¹tkowe akwarele M. Grenia. Poni¿ej
przedstawiamy relacjê z podró¿y przygotowan¹ przez Jarka i Jo-
annê specjalnie dla naszych Czytelników.
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EVEREST NA WYCI¥GNIÊCIE RÊKI…
PojedŸmy do Nepalu! To zdanie po raz pierwszy pojawi³o siê
w naszej rozmowie w marcu ubieg³ego roku, kiedy zastana-
wialiœmy siê nad kolejnym celem wakacyjnej wyprawy.
W lipcu wszystko by³o ju¿ za³atwione – przewodniki prze-
czytane, trasa zwiedzania i trekkingu zaplanowana, wizy
w paszportach, bilety lotnicze w rêkach – pozosta³o tylko
oczekiwanie na wylot z Okêcia 1 listopada.
Nasz miesiêczny pobyt w Nepalu w wiêkszoœci poœwiêcili-
œmy na trekking w regionie Mt. Everestu (czyli w Parku Naro-
dowym Sagarmatha – bo tak¹ nazwê nosi najwy¿sza góra
Ziemi w jêzyku Nepalczyków). Sam lot w góry, podczas któ-
rego towarzyszy³y nam oœnie¿one szczyty Himalajów, by³
dla nas mocnym prze¿yciem, a l¹dowanie na 250 - metro-
wym mniej wiêcej pasie lotniska, zakoñczonego pionow¹
skaln¹ œcian¹, dostarczy³o nam kolejnych emocji. Nastêpne
trzy tygodnie mieliœmy spêdziæ u podnó¿y najwy¿szych
i najpotê¿niejszych gór œwiata.
Pierwszy tydzieñ min¹³ nam g³ównie na wypatrywaniu s³oñ-
ca – mimo zapewnieñ wszystkich praktycznie przewodni-
ków, ¿e listopad to najlepsza pora na odwiedzenie regionu
Khumbu, w którym w³aœnie byliœmy, temperatury by³y ni-
skie, chmury zas³ania³y widoki, a czasem nawet sypa³
z nich œnieg. Na szczêœcie póŸniej towarzyszy³o nam tyl-
ko i wy³¹cznie piêkne s³oñce i b³êkitne niebo… I to w ta-
kich warunkach wchodziliœmy na jeden z najpiêkniejszych
punktów widokowych w Himalajach – Kalapatthar (5545
m.n.p.m.).
Zdobycie tej góry (która le¿y w bezpoœrednim s¹siedztwie
siedmiotysiêcznika Pumor  7165 m.n.p.m.) nie wymaga
¿adnych specjalnych umiejêtnoœci technicznych, nato-
miast widok z jej szczytu zapiera dech w piersiach… Po-
tê¿ny wierzcho³ek Mt. Everest jest praktycznie na wyci¹-
gniêcie rêki; widaæ te¿ dok³adnie bazê, która w sezonie
têtni ¿yciem himalaistów atakuj¹cych najwy¿sz¹ górê
œwiata i potê¿ny jêzor Lodowca Khumbu poprzecinany lo-
dowymi serakami, którêdy wiedzie droga z bazy do obozu
pierwszego – jeden z najtrudniejszych i najbardziej nie-
bezpiecznych odcinków czekaj¹cych himalaistów na dro-
dze do upragnionego zwyciêstwa nad gór¹. Tu¿ obok wy-
rasta stroma i groŸna Nuptse (7864 m.n.p.m.), a ca³oœci
dope³niaj¹ okoliczne siedmio - i szeœciotysiêczniki, w tym
Ama Dablam (6814 m.n.p.m.), uznawana za najpiêkniej-
szy szczyt Himalajów.
Nasza „dzia³alnoœæ górska” mia³a dwa mocne akcenty w po-
staci dwóch szeœciotysiêczników:
Lobuche East (6090 m.n.p.m.) – szczyt trekkingowy, na któ-
ry stosunkowo rzadko wchodz¹ wyprawy; z tego wzglêdu
nie ma tam ¿adnych sta³ych u³atwieñ dla wspinaczy. Lobu-

che East zdobyliœmy 14 listopada 2007, ok. 9 rano czasu
nepalskiego;
Island Peak (6189 m.n.p.m.) – jeden z popularniejszych
szczytów trekkingowych w tym regionie, najbardziej znany
ze stromej 200 -metrowej œciany na podejœciu na grañ pod-
szczytow¹. Uda³o nam siê osi¹gn¹æ tê w³aœnie grañ na wy-
sokoœci 6099 m.n.p.m., ale ze wzglêdu na niekorzystne
warunki atmosferyczne z wejœcia na szczyt musieliœmy zre-
zygnowaæ.
Podczas naszej wyprawy przekonaliœmy siê tak¿e, ¿e Ne-
pal to kraj, który powinno kojarzyæ siê z nie tylko z Himala-
jami. Mieliœmy okazjê ogl¹daæ piêkne zabytki Kathmandu,
Patanu i Bhaktapuru (wpisane na œwiatow¹ listê UNESCO),
wzi¹æ udzia³ w jednodniowym raftingu na rzece Trishuli i od-
wiedziæ subtropikalne tereny Teraju na po³udniu kraju. To nie
pomy³ka! W nizinnym Teraju (obszar jest po³o¿ony nie wy-
¿ej ni¿ 250 m.n.p.m.) panuje klimat cieplejszy ni¿ œródziem-
nomorski, dziêki czemu mogliœmy wygrzaæ siê na s³oñcu
po d³ugim pobycie w górach. K¹piel ze s³oniami czy safari
na grzbiecie s³onia to najmilej wspominane przez nas atrak-
cje, których mogliœmy zakosztowaæ podczas wizyty w Par-
ku Narodowym Chitwan.
No i ludzie… ¯yczliwi, pomocni, uœmiechniêci – mimo, ¿e
Nepal jest jednym z dziesiêciu najbiedniejszych krajów œwia-
ta. Najbardziej z¿yliœmy siê oczywiœcie z naszymi towarzy-
szami górskich przygód: nie do koñca znaj¹cym jêzyk an-
gielski przewodnikiem – Phurb¹ i wiecznie uœmiechniêtym
i kompletnie nie operuj¹cym ¿adnym obcym jêzykiem tra-
garzem – Pasangiem.
Nepal nas oczarowa³… Jeszcze przed wyjazdem obiecali-
œmy sobie, ¿e za kilka lat wrócimy do tego niewielkiego azja-
tyckiego pañstwa, które zaoferowa³o nam takie bogactwo
prze¿yæ. Zobaczyliœmy jedynie skrawek Himalajów, a tyle
jeszcze na nas czeka – trekking w regionie Annapurny, pod-
nó¿a groŸnej Kangczendzongi, niedostêpne regiony Mustang
i Dolpo…
Asia Nowosadzka, Jarek Gryczka
Asia: A ja poczu³am siê malutka i bezsilna… Kiedy dotarli-
œmy na grañ podszczytow¹ Island Peak, a wiatr pêdz¹cy
z nies³ychan¹ si³¹ rzuci³ mnie na kolana; i pomimo prze-
ogromnych chêci wejœcia na szczyt, zawróciliœmy… Brako-
wa³o nam niby jedynie, ale wówczas a¿… 90m.
Jarek: Na mnie najwiêksze wra¿enie zrobi³a niewielka tabli-
ca pami¹tkowa, umieszczona na g³azie wysoko w górach
za wiosk¹ Chukhung. Tablica postawiona u stóp najgroŸniej-
szej œciany Himalajów – po³udniowej œciany oœmiotysiêcz-
nika Lhotse (8601 m.n.p.m.) – a poœwiêcona pamiêci pol-
skich himalaistów, którzy na tej œcianie zginêli…
/zdjêcie na ok³adce/
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WIELKI  KANT - LISTY
Z OFERT¥ PRZELEWU
PIENIÊDZY
Oszustwa nigeryjskie s¹ szczególn¹
form¹ powszechnie rozumianego oszu-
stwa, tj. przestêpstwa polegaj¹cego na
doprowadzeniu innej osoby do nieko-
rzystnego rozporz¹dzenia w³asnym lub

cudzym mieniem za pomoc¹ wprowadzenia jej w b³¹d albo wyzy-
skania b³êdu lub niezdolnoœci do nale¿ytego pojmowania przed-
siêbranego dzia³ania - w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej.
Etymologia nazwy tego oszustwa, zaakceptowanej przez Policje
wielu pañstw, wynika z nastêpuj¹cych okolicznoœci: “- pomys³ oraz
jego realizacja maj¹ swoje Ÿród³o w Nigerii, “- sprawcami w prze-
sz³oœci byli najczêœciej jej obywatele.
W ostatnich latach ten rodzaj oszustwa stosowany jest równie¿
przez sprawców wywodz¹cych siê z Kamerunu, Togo i innych
pañstw, najczêœciej zachodnioafrykañskich. Przestêpczy mecha-
nizm polega na przesy³aniu do wybranych osób ofert transferu
pieniêdzy, najczêœciej w kwocie kilkudziesiêciu milionów USD.
Adresatami ofert przesy³anych listownie, za pomoc¹ faxu lub sieci
Internet s¹ przewa¿nie przedsiêbiorcy oraz osoby sprawuj¹ce
funkcje kierownicze w administracji pañstwowej. Ich treœæ zreda-

gowana jest w jêzyku angielskim i zawiera g³ównie propozycje
specjalnych dostaw ropy naftowej poza pul¹ OPEC ze znaczn¹
obni¿k¹ ceny. Transakcja ma siê odbyæ w tajemnicy, a transport
ropy ma byæ dokonany czarterowanym tankowcem. Oszuœci po
nawi¹zaniu kontaktu ¿¹daj¹ przes³ania pieniêdzy na op³atê czar-
teru oraz za³adunek ropy. Znaczna liczba ofert dotyczy podjêcia
wspó³pracy z bankami w Afryce w sprawie transferu do polskiego
systemu bankowego kwot rzêdu kilkudziesiêciu milionów USD,
rzekomo zdeponowanych na rachunkach bankowych nale¿¹cych
do zmar³ych osób, które nie posiadaj¹ krewnych ani spadkobier-
ców. Autorzy ofert sugeruj¹, ¿e powy¿sze pieni¹dze w przeciw-
nym przypadku zostan¹ przeznaczone na nielegalne cele mili-
tarne. Organizatorom powy¿szych przedsiêwziêæ chodzi jedy-
nie o wejœcie w posiadanie danych osobowych, druków firmo-
wych, numerów kont bankowych oraz nazw firm wspó³pracuj¹-
cych i wykorzystanie w ten sposób zdobytych informacji na szko-
dê podmiotów, które takie dane przekaza³y. Przestêpcy specja-
lizuj¹ siê w zapraszaniu swoich kontrahentów do ró¿nych pañstw,
tak¿e Nigerii, gdzie w wynajêtych biurach bêd¹cych rzekomo
siedzibami agend rz¹dowych Nigerii dochodzi do aktów przemo-
cy, polegaj¹cych miêdzy innymi na wymuszaniu np. polecenia
przelewu z rachunku bankowego ofiary, na rachunek wskazany
przez sprawców.

                                UWAGA REKLAMODAWCY!
Og³oszenia reklamowe na dany miesi¹c s¹ przyjmowane do
drugiego wtorku poprzedniego miesi¹ca w sekretariacie Urze-
du Gminy Jaworze
Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych reklam.
Cena jednego segmentu og³oszeniowego o wymiarach 9,2 cm x
4 cm = 36,8 cm2 wynosi 33,00 z³ z podatkiem VAT, z uwzglêdnie-
niem, ¿e rozmiar czcionki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 12 punktów.

REDAKCJA:
Adres: Urz¹d Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze
tel. 033 8172 195, 033 8172 813, 033 8172 534, Fax 033 8172 871
e-mail: echo@jaworze.pl
Redaktor Naczelny - Wojciech Bertisch, zrzeszony w Polskim Zwi¹z-
ku Prasy Lokalnej
Redaktor - Piotr Filipkowski
Redakcja nie zwraca nades³anych tekstów oraz zastrzega sobie prawo
ich skracania i opracowania redakcyjnego.

dok. na str. 20

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

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

L
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TRZYMAJCIE ZA NAS KCIUKI
Wiosna maszeruje ju¿ wielkimi krokami, a razem z ni¹ rozkwi-
ta sezon ³uczniczy 2008. W naszym klubie X-10 Jaworze tre-
nujemy i startujemy w konkurencjach: ³ucznictwo terenowe 3D
i tarczowe FITA. Pierwsze zawody odby³y siê w ruinach zamku
w Ogrodzieñcu 12 kwietnia br. Reporta¿e umieszczone bêd¹
na ³amach Echa Jaworza, Dziennika Zachodniego the Times,
TVP 3 Katowice, Radia Katowice. 19. 04. nasi zawodnicy wy-
je¿d¿aj¹ na I rundê Pucharu Europy w 3D do Austrii!!! Czeka
nas w tym roku wiele imprez. Jaworze, tradycyjnie ju¿ wielo-
krotnie, goœciæ bêdzie ³uczników . Tak wiêc mo¿na powiedzieæ,
¿e dziêki naszym ³ucznikom Jaworze sta³o siê stolic¹ ³ucznic-
twa 3D w Polsce! Wiêcej na www.X10jaworze.prv.pl
Wiele satysfakcji z naszej postawy i prezencji osi¹gnêliœmy
dziêki wspó³pracy z Firm¹ BERNDORF z Jaworza, która od
dawna czynnie wspiera nasz klub. Pozyskaliœmy równie¿
do wspó³pracy Firmê PAGET - Meble Giête w Jasienicy oraz
Firmê MERKURY z Jaworza, która sponsoruje zawodnika
klubu - Tomasza Pomorskiego. Aby startowaæ i godnie repre-

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
zentowaæ Gminê Jaworze i Polskê na arenie œwiatowej Klub cze-
kaj¹ wielkie wyzwania nie tylko sportowe, ale równie¿ logistyczne
i sprzêtowe. Dziêkujemy wszystkim wspieraj¹cym nas zaprasza-
j¹c równoczeœnie do wspó³pracy wszystkie firmy, którym bliskie
jest rozs³awianie Jaworza w Polsce i na œwiecie.
Pozdrawiamy Czytelników Echa Jaworza - Trzymajcie kciu-
ki za udany start w sezonie 2008 roku!                            tp

“Wobec notowanej aktywnoœci oszustów Policja ostrzega przed-
siêbiorców oraz pozosta³e osoby przed: “- udzielaniem odpo-
wiedzi na podejrzane oferty i propozycje zagranicznych ne-
gocjacji, “- przesy³aniem swoich danych osobowych, druków
firmowych, numerów kont bankowych, informacji dotycz¹-
cych polis ubezpieczeniowych, “- przekazywaniem nazw i
adresów swoich kontrahentów oraz firm, z którymi prowa-
dzona jest wspó³praca, “Specyfika oszustw nigeryjskich po-

woduje, ¿e faktyczna skala tego zjawiska w Polsce jak rów-
nie¿ w innych krajach nie jest znana. Tym samym trudno
okreœliæ, choæby w sposób przybli¿ony, wysokoœæ strat po-
wsta³ych w wyniku przedmiotowej dzia³alnoœci. Osoby, które
akceptuj¹ propozycje sk³adane przez grupy nigeryjskie dys-
ponuj¹ na ogó³ pieniêdzmi pochodz¹cymi z nielegalnych b¹dŸ
nieujawnionych Ÿróde³. W sytuacji kiedy stan¹ siê ofiarami
oszustwa, w obawie przed ryzykiem ujawnienia Ÿróde³ pocho-
dzenia zainwestowanych œrodków finansowych, nie zg³aszaj¹
tego faktu organom œcigania.                                        wk
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MAMY MISTRZÓW
W dniach 29.02, 01.03 i 02.03 2008 w Krynicy odby³y siê
Mistrzostwa Polski - full contact juniorów i m³odzie¿owców. W
mistrzostwach startowa³o 144. zawodników z 26 klubów. Po-
ziom zawodów by³ wysoki, a walki bardzo ciekawe. Wrócili-
œmy z czterema medalami. Start w tych mistrzostwach zmo-
bilizowa³ naszych zawodników do dalszej pracy, której celem
s¹ Mistrzostwa Polski w Lublinie. A oto ich wyniki: Roman
Chlipa³a - II miejsce,  Robert Waluœ - III miejsce,  Kamil
Rzeszutko - III miejsce, Patryk Chrobak - III miejsce.         pt

      Uprzejmie informujemy, i¿ otwar-
cie „Galerii na Ulicy Zdrojowej” odbêdzie siê w dniu 02.05.2008 r.
o godzinie 12:00. W tym czasie zostanie przedstawiona wystawa
prac Mieczys³awa Grenia. Bêdzie to placówka prowadzona przez
Oœrodek Promocji Gminy Jaworze z przeznaczeniem na: spotka-
nia towarzyskie, wieczorki literacko-muzyczne, wystawy twórcze

i wernisa¿e, konferencje i narady, wyspecjalizowane wieczorki
taneczne. Wystrój wnêtrza podkreœli sta³a ekspozycja dokumen-
tów muzealnych przedstawiaj¹cych historiê Jaworza. O szczegó-
³owym harmonogramie otwarcia galerii powiadomimy w przeci¹gu
najbli¿szych dwóch miesiêcy na ³amach „Echa Jaworza”. Ju¿ dziœ
serdecznie zapraszamy.       Leszek Baron

OTWARCIE GALERII


