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Informujemy, ¿e dnia  27 sierpnia 2008 roku odby³a siê XVIII Sesja
Rady Gminy Jaworze. Informacje –sprawozdanie z Sesji uka¿e siê
w paŸdziernikowym numerze Echa Jaworza po zatwierdzeniu

Flesz najwa¿niejszych wydarzeñ w Gminie
Jaworze w okresie lipiec - sierpieñ 2008.
1. Kontynuowane by³y spotkania Wójta Gminy Jaworze z przed-
stawicielem  dyrekcji spó³ki AQUA z Bielska-Bia³ej dotycz¹ce
budowy wodoci¹gu w rejonie ul. Kalwarii. Temat  ci¹gnie siê od 4
lat , a negocjacje , w których stron¹ jest BZLR   trwaj¹ tyle czasu
ze wzglêdu na rozbie¿noœæ stanowisk  spó³ki AQUA i BZLR.
Ka¿da ze stron stawia³a  swoje warunki, które wymaga³y kolej-
nych negocjacji i przesuwa³y  w czasie realizacjê tej inwestycji.
Teraz gdy  osoba prywatna zgodzi³a siê na sprzeda¿ czêœci swo-
jej dzia³ki pod przepompowniê wody, okaza³o siê z kolei, ¿e Aqua
nie ma w chwili obecnej  pieniêdzy na realizacje tej inwestycji,
która zapewne potrwa  do przysz³ego roku.
2. Wójt Zdzis³aw Bylok  wzi¹³ udzia³ w obchodach dni miejsco-
woœci, które wspó³pracuj¹ z nasz¹ gmin¹ , a wiêc  na Wêgrzech
z Jaszszentandras, na S³owacji z gmin¹ Terchova - w ramach
Dni Janosika. Na S³owacji w Terchovej w tych uroczystoœciach
w³adze S³owacji reprezentuje Prezydent  Republiki lub Premier,
w tym roku by³ to premier S³owacji  Robert Fico, z którym przed-
stawiciele naszej gminy mieli okazjê siê spotkaæ.
3. Z kolei w s³owackiej gminie Streæno podczas wspólnych roz-
mów z tamtejszymi w³adzami, postanowiono z³o¿yæ wspólny pol-
sko-s³owacki wniosek w sprawie budowy boiska sportowego przy
szkole podstawowej w Jaworzu i  w gminie Streæno z wykorzy-
staniem œrodków unijnych w ramach Programu Europejskiej
Wspó³pracy Transgranicznej. W przypadku fiaska tych dzia³añ,
Wójt zapewnia o udziale w innym programie krajowym Orlik 2012,
z którego Gmina Jaworze ma zapewnione 660 tys z³ na budowê
tego¿ boiska. Szacunkowy koszt budowy boiska przy szkole
podstawowej na dzieñ dzisiejszy wynosi ponad 1,5 mln z³.
4. Gmina Jaworze przyst¹pi³a do Lokalnej Grupy Dzia³ania
„Ziemia Bielska”, co daje naszej  gminie szansê na uzyska-
nie niewielkich wprawdzie ale  jednak œrodków unijnych  z
przeznaczeniem g³ównie na  rozbudowê sieci kanalizacyjnej
w Jaworzu i na bie¿¹ce prace remontowe.
5. W zakresie inwestycji; trwaj¹ prace  przy budowie boiska
przy ulicy Koralowej, jednak  wymagane s¹ kolejne  zezwo-
lenia co  w chwili obecnej  ze wzglêdów administracyjnych
wstrzymuje postêp prac  w tym miejscu. Wymienione zosta-

Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE

Protoko³u z Sesji przez Radê Gminy.  Ponadto od paŸdziernikowe-
go  wydania Echa Jaworza bêd¹ zamieszczane ponownie  informa-
cje na temat prac wszystkich Komisji Rady  Gminy Jaworze.

Redakcja

Informacja dotycz¹ca XVIII Sesji Rady Gminy

³o kolejnych 5 wiat  przystankowych,  rozpoczêto budowê
parkingu  w centrum Jaworza, gdzie otrzymaliœmy dofinan-
sowanie ze œrodków unijnych w wysokoœci 75% ogólnych
kosztów, który jest czêœci¹ projektu kluczowego „Rozwój in-
frastruktury turystycznej Subregionu Po³udniowego” finanso-
wanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Œl¹skiego 2007 - 2012. Trwaj¹ prace rewitaliza-
cyjne w rejonie pomnika  ¿o³nierzy Armii Czerwonej.
6. Jesieni¹ tego roku zostanie og³oszony przetarg na budo-
wê dalszej czêœci chodnika przy ulicy Turystycznej ze œrod-
ków unijnego programu „Turystyka”, a w przysz³ym roku prze-
targ na przebudowê ca³ej ulicy Turystycznej,  równie¿ ze
œrodków unijnych z Programu Rozwoju Subregionu.
7. Zakoñczony zosta³ remont Przedszkola nr 2 – nowa elewacja,
wymiana ogrodzenia, nowe pokrycie  dachu, wymiana ogrzewania
gazowego, a tak¿e  budowa nowego parkingu w rejonie placówki.
8. Zakoñczenie przebudowy skwerków przy ul. Zdrojowej  cen-
trum Jaworza (rejon MOW). Prace te zosta³y wykonane ze
œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach.
9. Rozpoczyna siê budowa kanalizacji przy  ulicy Azaliowej, do
której do³¹czy  siê BZLR. Na ten cel gmina bierze po¿yczkê z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska, z czego 50%
kosztów jest umarzanych. Temat kanalizacji w Jaworzu wi¹¿e
siê z koniecznoœci¹ pozyskiwania œrodków g³ównie pochodz¹-
cych z Unii Europejskiej co wymaga wielu spotkañ  z przedsta-
wicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska w
Katowicach, Narodowego Funduszu  Ochrony Œrodowiska oraz
w samym  Ministerstwie Œrodowiska. Obecnie Gmina Jaworze
z³o¿y³a ju¿ w tej sprawie wniosek do Regionalnego Programu
Operacyjnego  ( programem tym zarz¹dza Marsza³ek Woje-
wództwa  Œl¹skiego). Wniosek naszej gminy przeszed³ ju¿ przez
ocenê formaln¹, a w chwili obecnej  znalaz³ siê „pod lup¹” eks-
pertów. Na wypadek gdyby  z tego  programu nie uda³o siê sko-
rzystaæ, Gmina Jaworze zapewni³a sobie „awaryjne”  rozwi¹za-
nie sk³adaj¹c równie¿ wniosek do  Programu Operacyjnego „In-
frastruktura i Œrodowisko”, gdzie mamy wiêksze szanse na uzy-
skanie potrzebnych œrodków finansowych.  Choæ zarówno w jed-
nym i drugim przypadku , problem kanalizacji naszej gminy nie
stanowi punktu strategicznego w tych¿e programach w ramach
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ca³ego województwa œl¹skiego. St¹d koniecznoœæ sta³ego
„monitorowania”  naszych zmierzeñ w instytucjach nadzoru-
j¹cych realizacjê poszczególnych programów unijnych.
10. Kolejnym tematem  i zapewne jednym  z  najwa¿niej-
szych jest  wykorzystanie  naszych Ÿróde³ geotermalnych.
Zgodnie z decyzj¹ naszej Rady Gminy,   Jaworze przygoto-
wuje siê do realizacji tych zamierzeñ. A wiêc trwaj¹ przygo-
towania  do og³oszenia przetargu na wydzier¿awienie na okres
30 lat tego terenu  dla inwestora, który zobowi¹¿e siê do
wybudowania na tym terenie oœrodka balneologicznego  zgod-
nego z koncepcjami  Urzêdu Gminy. Na znaczne opóŸnie-
nia, w tej kwestii wp³yw mia³a negatywna decyzja w³adz wo-
jewódzkich odnoœnie przekazania Jaworzu istniej¹cych od-
wiertów.            Redakcja

Okres wakacyjny jak pamiêtamy z  poprzedniego  numeru Echa Jaworza zosta³ zapocz¹tkowany  Festynem na „Powitanie Wakacji” na
terenie Villi Barbara oraz II Samochodowym Rajdem Jaworze-Komorni-Lhotka. Organizatorem tej imprezy byli; jak ju¿ wspominaliœmy
Oœrodek Promocji Gminy , Villa Barbara i nasza redakcja- a precyzyjniej rzecz ujmuj¹c  ówczesny Redaktor Naczelny  Wojciech
Bertisch. Kolejne miesi¹ce w dzia³alnoœci OPGJ to przygotowania do  corocznych do¿ynek czyli XXII Jaworzañskiego Wrzeœnia.
Ponadto  w tym okresie w Galerii przy ul. Zdrojowej mia³y miejsce interesuj¹ce wystawy. Warto pokrótce przedstawiæ ich tematykê.

WYSTAWY  w „GALERII NA UL. ZDROJOWEJ”
1.16-26.06.2008r. – „Wystawa Wystaw” – tablic, prac Jana
Knie¿yka na temat renowacji zabytków na terenie gminy Ja-
worze, a w szczególnoœci Kwatery Hrabiowskiej oraz prac i
tablic  Jadwigi Roik które tworzone by³y na wystawy w trakcie
nominacji  do  nagrody „Srebrnej Cieszynianki”,  a na których
reprezentowany jest  dorobek gminy w latach 1998-2007. Po-
nadto wystawiono prace tej samej autorki dotycz¹ce historii
naszej miejscowoœci  i dawnych  w³aœcicieli Jaworza.  Wysta-
wê odwiedzi³o ok. 50 osób.
2.15-28.07.2008r. – „Wystawa Kronik” – udostêpniono do
przegl¹dniêcia kroniki archiwalne  takich instytucji i organiza-
cji jak: Gimnazjum im. Gen. Broni Stanis³awa Maczka w Ja-
worzu, Ligi Morskiej i Rzecznej dzia³aj¹cej przy Gimnazjum w
Jaworzu, Towarzystwa Mi³oœników Jaworza, Ko³a Gospodyñ
Wiejskich Nr 1 w Jaworzu Dolnym, Ko³a Gospodyñ Wiejskich
Nr 2 w Jaworzu Œrednim, Ko³a Emerytów Rencistów i Inwali-
dów Nr 8 w Jaworzu. Podczas wystawy mo¿liwe by³o wyra¿e-
nie swojej opinii o kronikach na specjalnie dla tego celu przy-
gotowanych kartach. Wypisane opinie by³y bardzo pozytyw-
ne z wyrazami uznania dla oryginalnoœci i rzetelnoœci przed-
stawianych wydarzeñ. Wystawê odwiedzi³o ok. 70 osób.
3.18-27.08.2008r. - „Wystawa Rêkodzielnictwa” Ko³a Za-
interesowañ przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ja-
worzu na której wystawiono hafty, lalki, kwiaty szyde³kowe,
bi¿uteriê szyde³kow¹, wyroby œwi¹teczne, serwetki, serwety,
obrazki haftowane itp. Wystawa cieszy³a siê ¿ywym zaintere-

Z dzia³alnoœci Oœrodka Promocji Gminy Jaworze

sowaniem nie tylko wœród pañ ale tak¿e wœród panów, którzy
nie kryli s³ów podziwu. Prace tego¿ ko³a wystawiane by³y m.in.
na imprezach organizowanych przez OPG Jaworze na terenie
amfiteatru i w Czechach. Ich piêkno i oryginalnoœæ wzbudza
ogromne zainteresowanie Wystawê odwiedzi³o ok. 150 osób.

W planach:
6-16.09.2008 r. – Wystawa z³o¿ona z obrazów Józefa Wolañskie-
go z Bielska-Bia³ej – motywy kwiatowe, pejza¿e. Dodatkowo wy-
stawione zostan¹ fotografie wykonane przez Ryszarda Stanclika.
Wystawa wzbogacona zostanie wyrobami Ko³a Rêkodzielnicze-
go przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu.
Oœrodek Promocji Gminy informuje równie¿, ¿e pod koniec
roku  zmieni  swoj¹ dotychczasow¹ siedzibê i zostanie prze-
niesiony do budynku gdzie obecnie mieœci siê Galeria, a wiêc
przy ul. Zdrojowej 111.
Ponadto  Oœrodek  Promocji Gminy na bie¿¹co prowadzi dzia-
³alnoœæ  informacyjn¹  dla potencjalnych turystów  odwiedza-
j¹cych nasz¹ gminê , chc¹cych skorzystaæ z bazy noclego-
wej na terenie Jaworza czy te¿ uzyskaæ  wiêcej informacji  o
walorach samej gminy. Przy wsparciu OPG  nasza gmina
znalaz³a siê w  bogato ilustrowanej   "Wielkiej Ksiêdze Pol-
skich Uzdrowisk - Zdrowie i Wypoczynek”. Obecnie Oœrodek
Promocji Gminy posiada równie¿ aktualne mapy Jaworza,
widokówki, foldery o Jaworzu, a to wszystko jest oczywiœcie
dostêpne w samym OPG, a czêœciowo równie¿  w Galerii
przy ul. Zdrojowej, w sklepie  „ Klaudia” i kiosku „Gabi” w cen-
trum Jaworza oraz w sklepie przy ul. Kolonia Górna.

Podziêkowania dla Rolników
i Gospodarzy Do¿ynek

Pragnê serdecznie podziekowaæ w imieniu swoim i

Rady Gminy Jaworze Gospodarzom tegorocznych

Do¿ynek Ewie i Januszowi Wieja, Rolnikom  oraz

wszystkim organizatorom Korowodu Do¿ynkowego i

zarazem ca³ego XXII Jaworzañskiego Wrzeœnia.

Wójt Gminy i Rada Gminy Jaworze
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Na podstawie Uchwa³y Rady Gminy Nr XXXVIII/299/06  z dnia
20 czerwca 2006 r.  w Jaworzu od 2007 roku realizowany jest
Program Ograniczenia Niskiej Emisji w istniej¹cych budyn-
kach mieszkalnych. Zgodnie z za³o¿eniami Programu w 2007
roku zrealizowano 40 modernizacji istniej¹cych kot³owni.
Zainstalowano 11 kot³ów gazowych i 29 kot³ów wêglowych z
podajnikiem wêgla i paleniskiem retortowym.
Po roku doœwiadczeñ nale¿y stwierdziæ, ¿e kot³y wêglowe z
podajnikiem zwiêkszaj¹ komfort obs³ugi, wytwarzaj¹ znacz-
nie mniej popio³u i nie wymagaj¹ codziennej obs³ugi (pojem-
noœæ zasobnika wystarczy na 3-5 dni eksploatacji kot³a) -
jest to uzale¿nione od wartoœci opa³owej wêgla, termoizola-
cyjnoœci budynku jak i warunków pogodowych.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e kot³y wêglowe z paleniskiem retorto-
wym oprócz komfortu obs³ugi zu¿ywaj¹ mniejsze iloœci wê-
gla o znacznie wy¿szych parametrach energetycznych.

W wyniku monopolistycznych dzia³añ konsorcjów kopalnia-
nych ceny groszku osi¹gnê³y wysok¹ cenê, co postawi³o pod
znakiem zapytania sens eksploatacji kot³ów z paleniskiem
retortowym. Aby uniezale¿niæ u¿ytkowników od takich prak-
tyk w bie¿¹cym roku producenci kot³ów z paleniskiem retorto-
wym i podajnikiem œlimakowym poprzez zmiany konstrukcyj-
ne wprowadzi³y mo¿liwoœæ spalania mia³ów wêglowych, które
s¹ ³atwiej dostêpne i oferowane po rozs¹dnych cenach.
Zapraszamy osoby zainteresowane modernizacj¹ swoich
kot³owni do Punktu Konsultacyjnego (Jaworze, ul. Wapie-
nicka – naprzeciw Amfiteatru, obok Beskidzkiego Zespo³u
Leczniczo-Rehabilitacyjnego Oddzia³ Dzieciêcy) celem za-
poznania siê z ekspozycj¹ kot³ów przewidzianych do insta-
lacji w Programie i uzyskania bli¿szych informacji.
Przypominamy, ¿e w ramach Programu istnieje mo¿liwoœæ dofi-
nansowania wymiany kot³a w kwocie nie przekraczaj¹cej 5.000 z³
Szczegó³owych informacji udziela Pan Krzysztof  Bia³y -
Operator Programu w Punkcie Konsultacyjnym w poniedzia³ki i
czwartki w godzinach 14.30 – 17. 00 lub w Urzêdzie Gminy
Pani Malwina Nowoczek  pokój nr 203 w godzinach pracy UG.

INFORMACJA
Dotycz¹ca Programu Ograniczenia Emi-
sji w Gminie Jaworze

Komunikat Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Bia³ej in-
formuje, ¿e realizuje projekt “pt.; Droga do aktywnoœci – ak-
tywizacja spo³eczna i zawodowa mieszkañców powiatu biel-
skiego, zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym wspó³finan-
sowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.
Osobom niepe³nosprawnym zakwalifikowanym w bie¿¹cym
roku do ww. projektu oferujemy:
- Doradztwo zawodowe – realizowane od VII-IX
- Poradnictwo prawne – realizowane od IX-XII
- Warsztaty poszukiwania pracy – realizowane od VIII-XII
- Szkolenia zawodowe - realizowane od IX-XII
- Us³ugê Asystenta Osobistego Osoby Niepe³nosprawnej –
realizowane od VII-XII

Bezpoœredni¹ realizacj¹ ww. form wsparcia zajmuje siê Biel-
skie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI.
W 2008 roku w ww. projekcie bior¹ udzia³ trzy osoby z terenu
gminy Jaworze. W celu uzyskania dodatkowych informacji o
realizacji projektu mog¹ one kontaktowaæ siê od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 7.30 - 15.30 z pracownikiem socjalnym –
Pani¹ Monik¹ Stasiak tel.: (033) 81 36 664 lub koordynatorem
projektu – Pani¹ Katarzyn¹ Olszyna tel.: (033) 81 36 663.
Osoby niepe³nosprawne zainteresowane udzia³em w projekcie
w kolejnych latach prosimy o wype³nienie diagnozy umiesz-
czonej na stronie www.pcpr.powiat.bielsko.pl Jednoczeœnie in-
formujemy, ¿e ww. osoby musz¹ byæ bezrobotne, w wieku ak-
tywnoœci zawodowej “i korzystaæ z pomocy Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Informacja
Wójta Gminy Jaworze

Informujê, ¿e zarz¹dzeniem z dnia 1 wrzeœnia
br zosta³ powo³any nowy Zespó³ Redakcyjny
Echa Jaworza w sk³adzie; Piotr Filipkowski -
redaktor naczelny, Agata Jêdrysko - redaktor.

                 Wójt Gminy Jaworze
                                          Zdzis³aw Bylok

Podziêkowanie
Z dniem 1 sierpnia rozpocz¹³ swoj¹ prywatn¹ praktykê  lekarsk¹

dr Józef Szary  dotychczasowy Kierownik Oœrodka Zdrowia w

Jaworzu rezygnuj¹c tym samym z dalszego kierowania nasz¹  pla-
cówk¹ zdrowia.
Pragnê w imieniu swoim,  Rady Gminy oraz Mieszkañców Jaworza
wyraziæ serdeczne s³owa podziêkowania dla dr Józefa Szarego za
d³ugoletnie kierowanie naszym Gminnym Oœrodkiem Zdrowia, wk³ad
w jego modernizacjê, zwiêkszenie zakresu us³ug medycznych  i
¿yczyæ mu wszelkiej pomyœlnoœci  w nowym miejscu pracy.
Wójt Gminy z Rad¹ Gminy Jaworze oraz Rad¹ Spo³eczn¹ SGZ0Z
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Informacja Gminnej Komisji Profilaktyki

i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Z ogromnym ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci Pana Jerzego Pysza, by³ego przewodnicz¹ce-
go Rady Gminy. Pragniemy z³o¿yæ rodzinie z g³êbi serca p³yn¹ce kondolencje z powodu utraty cz³onka
rodziny. Wiemy jak trudno bêdzie zape³niæ pustkê w ¿yciu codziennym, jak¹ powoduje utrata bliskiej
osoby, niech pociech¹ jednak bêdzie pamiêæ oraz wspomnienia o zmar³ym pozostawione w naszych
sercach jak i wszystkich znajomych. £¹czymy siê z bliskimi zmar³ego w bólu jednoczeœnie ¿ycz¹c na-
dziei i spokoju.         Wójt Gminy Jaworze i Rada Gminy Jaworze

Red. EJ; Od niedawna jest Pani nowym Kierownikiem Oœrod-
ka Zdrowia w Jaworzu. Jakie ma Pani plany  wobec tej pla-
cówki?
K. Dziêcio³; Od 10 lat w tutejszym Oœrodku Zdrowia praco-
wa³am jako lekarz i tak naprawdê nic  siê nie zmieni³o. Chcia-
³abym  dalej pomagaæ  naszym pacjentom z Jaworza. Wia-
domo, ¿e konkurencja w zakresie œwiadczeñ medycznych
jest du¿a ale chcia³abym  do³o¿yæ wszelkich starañ aby nasi
pacjenci  pozostali u nas w naszym Oœrodku Zdrowia.
Red. EJ; Jakie ma Pani plany inwestycyjne, jako nowy go-
spodarz oœrodka?
K.Dziêcio³;  Obiekt jest w zasadzie wyremontowany. Na ten
rok planujemy jeszcze remont gabinetu zabiegowego co mo¿e
spowodowaæ dla pacjentów pewne perturbacje, choæ oczy-
wiœcie postaramy siê aby by³y one jak najmniej odczuwalne
dla naszych klientów
Red EJ; Czy planuje Pani poszerzenie asortymentu us³ug
medycznych tutejszego  oœrodka?
K.Dziêcio³ - Myœlê, ¿e na tê chwilê takie plany s¹ ma³o realne.
Jest to zbyt ma³a miejscowoœæ aby realizowaæ takie zamierze-
nia bowiem s¹ one zwi¹zane  z doœæ du¿ymi kosztami.
Red. EJ; Jak Pani postrzega wspó³pracê z Urzêdem Gminy
Jaworze  ?
K. Dziêcio³; Wspó³praca uk³ada siê bardzo dobrze , mamy
zapewniony komfortowe warunki pracy. Chcia³abym jeszcze
dodaæ, i¿ naszym celem nadrzêdnym jest to aby wszyscy
pacjenci byli zadowoleni z naszej pracy. Niektórzy chcieliby
aby rejestrowaæ siê na konkretn¹ godzinê. Uwa¿amy jed-
nak, ¿e mo¿e to utrudniæ  dostêp do opieki medycznej tym,

którzy nagle bêd¹ potrzebowali  takiej pomocy, a nie bêd¹
wczeœniej umówieni na konkretn¹ godzinê.
Obecnie pracujemy od 8.00-18.00 , tak wiêc chyba  wiêk-
szoœæ pacjentów zdo³a   dotrzeæ do nas w dogodnej dla sie-
bie porze dnia.
Red. EJ;  Na koniec proszê powiedzieæ jak siê Pani miesz-
ka i pracuje  w Jaworzu?
K.Dziêcio³; W Jaworzu mieszkam od 10 lat, wczeœniej
mieszka³am w  du¿ym mieœcie i na pocz¹tku mia³am pewne
problemy z przyzwyczajeniem siê do nowych warunków. Ale
to ju¿ przesz³oœæ, czujê siê tutaj   bardzo dobrze.
Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a Agata Jêdrysko

Wywiad z Kierownikiem Oœrodka Zdrowia – lek. Katarzyn¹ Dziêcio³

W ramach pracy Punktu Konsultacyjnego  Gminnej Komisji  Profilaktyki i Rozwi¹zywania  Problemów Alkoholo-
wych, od lipca br ze œrodków w³asnych  organizowane s¹ spotkania z psychologiem w  ramach poradnictwa
psychologicznego  dla ofiar przemocy. Porady udzielane s¹  w poniedzia³ki w godzinach  15.00-17.00 na terenie
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej przy ul. Zdrojowej 85 w Jaworzu.
Telefon/Fax: (033) 817 38 26      Adres e-mail:gops@jaworze.pl

PS. W Gminnym Oœrodku Zdrowia rozpocz¹³ pracê lekarz
Jacek Grêbowski. Nowemu zespo³owi medycznemu ¿yczy-
my sukcesów.
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XII JAWORZAÑSKI WRZESIEÑ

Sobota 6 wrzesieñ 2008

Jaworzañski Turniej Pi³ki Siatkowej
W ramach XXII Jaworzañskiego Wrzeœnia odbywa³y siê rów-
nie¿  imprezy sportowe. W sobotê  6 wrzeœnia na boisku M³o-
dzie¿owego Oœrodka Wychowawczego rozegrano mecze pi³-
ki siatkowej . Startowa³y w sumie 4 dru¿yny; CHAOS Jawo-
rze  ( I miejsce),  MOW Jaworze ( II miejsce),  RIMS Jaworze
( III miejsce), GIUPI Jaworze ( IV miejsce),  nagrodê Fair Play
otrzyma³ Sebastian Zamarski, a dyplom dla Najlepszego Za-
wodnika otrzyma³ Grzegorz Kujawski. Wrêczenia  pucha-
rów i dyplomów dokonali wspólnie Wicewójt Rados³aw Osta³-
kiewicz i  Aleksander Machnik z MOW. W uroczystoœciach
wziê³a równie¿ udzia³ Krystyna Szczypka - Przewodnicz¹ca
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Gminy Ja-
worze. Na jaworzañskie do¿ynki przyby³y delegacje z zaprzy-

zny, zapa³u do rywalizacji w tak trudnych warunkach, a mamy
na myœli g³ównie upa³ i brak ch³odz¹cego wiatru. Trzeba przy-
znaæ, ze zarówno nasi stra¿acy z OSP jak i  pracownicy
gminy oraz samorz¹dowcy   wprowadzili zebranych widzów
w atmosferê  rywalizacji niczym w programie „Strongman”.
W przerwie pomiêdzy poszczególnymi konkurencjami mo¿-
na by³o podziwiaæ na scenie amfiteatru wystêp warszawskie-
go zespo³u tanecznego „Rodeo” przy muzyce Country. Po
mêcz¹cych zawodach nadszed³ czas na oczekiwane wyni-
ki, które odczyta³ Kazimierz Szczotka- przedstawiciel Hu-
squarny z Bielska-Bia³ej, a jednoczeœnie  g³ówny sêdzia tych
zawodów. Nagrody wrêczali  Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Andrzej Œliwka i Wicewójt Rados³aw Osta³kiewicz.
Pierwsze miejsce w za-
wodach „Strongdrwal” za-
jê³a dru¿yna z Czech –
nagrod¹ g³ówn¹ by³a pi³a
Stihl, upominki ING Banku
Œl¹skiego oraz puchary
dla ka¿dego cz³onka dru-
¿yny. Drugie miejsca zajê-
³a dru¿yna  ZUL Maciejow-
ski- nagrod¹ by³y trzy dwu-
osobowe karnety pobytu w
Hotelu JAWOR Spa, upo-
minki Husquarny i ING
Banku Œl¹skiego. Trzecie
miejsce zajê³a dru¿yna
OSP Jaworze- nagrod¹

Pierwszy dzieñ  XXII Jaworzañskiego Wrzeœnia

I Miêdzynarodowe Zawody Drwali
„Strongdrwal”

jaŸnionych gmin. Na krótki czas  swoj¹ obecnoœci¹ zaszczy-
ci³a Turniej Pi³ki Siatkowej delegacja z Holandii , któr¹ po Ja-
worzu  oprowadza³ tym razem w roli przewodnika – Wiceprze-
wodnicz¹cy RG Zbigniew Putek.

W sobotê 6 wrzeœnia na terenie amfiteatru rozpoczê³y siê
niezwykle pasjonuj¹ce zawody „Strongdrwal”, a wiêc cztery
konkurencje. W „zmaganiach” z pi³¹ spalinow¹ - wa¿ne
by³o równe ciêcie drewna z góry i do³u, pi³¹ tradycyjn¹
ciêcie na czas, roz³upywanie klocków drewna siekier¹ rów-
nie¿ na czas, a na koñcu rzut w dal „drewnianym kloc-
kiem”. Startowa³y nastêpuj¹ce dru¿yny; OSP Jaworze,
Gmina Jaworze, ZUL Maciejowski, dru¿yna z Wêgier,
z Czech i na koñcu dru¿yna samorz¹dowców Gminy
Jaworze - po trzy osoby w ka¿dej dru¿ynie. Zawody roz-
poczê³y siê o godzinie 14.00.  Bior¹c pod uwagê, ¿e w
zdecydowanej wiêkszoœci cz³onkowie  dru¿yn to byli „ama-
torzy”, nale¿¹ siê tu wielkie s³owa uznania dla ich  tê¿y-

Puchar i dyplom dla G. Kujawskiego wrêczaj¹ R. Osta³kiewicz i A. Machnik

Dru¿yna z Wêgier

Dyrektor OPG - Leszek Baron
w jednej z konkurencji
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by³y T-shity OPG Jaworze, upominki Husquarna i ING Bank
Œl¹ski oraz karnety na basen w Villi Barbara. Równorzêdne
Trzecie miejsce zajê³a dru¿yna Gminy Jaworze – nagrody by³y
te same co w przypadku dru¿yny OSP. Czwarte miejsce – jak
przysta³o na gospodarzy imprezy- zajê³a dru¿yna samorz¹-
dowców Gminy Jaworze- nagrodzona upominkami OPG Ja-

worze. Pi¹te miejsce  zajê³a dru¿yna z Wêgier otrzymuj¹c
równie¿ upominki Husquarny i OPG.  Puchary otrzyma³y dru-
¿yny, które zajê³y miejsca 1-3. Organizatorzy imprezy wyrazi-
li równie¿ s³owa  podziêkowania dla panów Jacka Pilcha z
Nadleœnictwa Bielsko i  Stefana Gonciarskiego z  Nadleœnic-
twa Ustroñ za pomoc w organizacji zawodów.

XXII  Jaworzañski Wrzesieñ
Wystêpy artystyczne

Dalszy ci¹g  Jaworzañskiego Wrzeœnia  wype³ni³y  wystê-
py artystyczne w wykonaniu takich zespo³ów jak meksy-
kañski  zespó³  „Mariachi Los Amigos”, „Grzybowski Band”,
a wszystko  zakoñczy³a wspólna  zabawa taneczna przy
muzyce Zespo³u „Salsa”. Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê
potrawy i napoje serwowane w „Miasteczku gastronomicz-
nym” oraz Mini-Weso³e Miasteczka  czyli miejsca  zbaw
najm³odszych uczestników do¿ynek. Sprzyjaj¹ca pogoda
szczególnie wieczorem,  liczne atrakcje  zarówno te kul-
turalne jak i gastronomiczne  przyczyni³y siê do tego, ¿e

amfiteatr w szybkim czasie zape³ni³ siê widzami oraz tymi,
którzy wieczorem  zechcieli w³¹czyæ siê do wspólnej za-
bawy.

Niedziela  7 wrzeœnia 2008

Wystawa ptactwa ozdobnego i drobne-
go inwentarza

Drugi dzieñ XXII Jaworzañskiego  Wrzeœnia

Holandii – z Moerdijk i z Wêgier z Jaszszentandras. Zwycza-
jem lat poprzednich na wystawie prezentowa³o siê oko³o 40
wystawców z terenu praktycznie ca³ego Powiatu Bielskiego
,a szczególnie  Czechowic-Dziedzic i okolicznych miejsco-
woœci.  Jak mówi organizator  wystawy Rudolf Galocz- impul-
sem do jej organizowania jest frekwencja i du¿e zaintereso-
wanie mieszkañców oraz goœci  bior¹cych udzia³ w  naszych
gminnych do¿ynkach. Na wystawie mo¿na by³o podziwiaæ
ró¿ne rasy zwierz¹t futerkowych w tym oczywiœcie królików,
ptactwa wodnego, go³êbi i ba¿antów .
Podobnie jak w latach ubieg³ych wystawa mia³a miejsce dru-
giego dnia  tj w niedzielê 7 wrzeœnia  w godzinach 10.00-
18.00. Dochód ze sprzeda¿y biletów wstêpu jest w ca³oœci

Ju¿  po raz dziewi¹ty w ramach Jaworzañskiego Wrzeœnia
jako impreza towarzysz¹ca odby³a siê  wystawa  ptaków
ozdobnych i drobnego inwentarza. Organizatorem  wystawy
by³a  Regionalna  Liga Hodowli  Ptaków i Drobnego Inwenta-
rza, a  „komisarzem” wystawy by³ jak co roku  radny Rady
Powiatu z Jaworza - Rudolf Galocz. Otwarcia wystawy do-
konali wspólnie Rudolf Galocz i Wójt  Gminy Jaworze Zdzi-
s³aw Bylok W otwarciu wystawy uczestniczyli równie¿;  Wi-
cewójt Rados³aw Osta³kiewicz, Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Gminy Zbigniew Putek, a tak¿e zagraniczne delegacje gmin
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przeznaczany na statutow¹   dzia³alnoœæ cz³onków Regio-
nalnej Ligii Hodowli Ptaków i Drobnego Inwentarza.   Atrakcj¹
wystawy by³a loteria z losami, z których „ co trzeci wygry-
wa³”, a wygraæ mo¿na by³o  go³êbia, królika lub inny okaz
ptaka. W sumie wystawê zwiedzi³o ponad  400  osób.
Boles³aw ̄ u³awski – prezes  Regionalnej Ligii Hodowli Pta-
ków i Drobnego Inwentarza w Czechowicach-Dziedzicach.
powiedzia³ m.in.-  aby móc podziwiaæ tak piêkne okazy na

tej i innych wystawach, od hodowców wymaga to du¿ego
zaanga¿owania  przy pielêgnacji  ptaków i zwierz¹t ka¿dego
dnia.  Wystawa jest okazj¹ do pochwalenia siê tym, co uda-
³o siê nam wyhodowaæ w ci¹gu roku. Na pytanie o ocenê
naszej gminy pod wzglêdem organizacji  takich wystaw, pre-
zes B.¯u³awski podkreœli³ doskona³¹ pracê organizatorów no
i fakt, ¿e  rzesze uczestników do¿ynek chc¹ przychodziæ
obejrzeæ prezentowane gatunki ptaków i zwierz¹t.

Korowód do¿ynkowy
Oprócz wystaw to-
warzysz¹cych im-
prezie, stoisk twór-
ców ludowych i pre-
zentacji dorobku kul-
turalnego stowarzy-
szeñ i organizacji,
nieod³¹cznym  punk-
tem programu tego
dnia jest korowód
do¿ynkowy. W tym
roku korowód wyru-

szy³  z ulicy Koralowej  poprzez Podgórsk¹- Zdrojow¹- Wa-
pienick¹ – dalej na teren amfiteatru. Tutaj ze sceny  Wice-
przewodnicz¹cy RG Zbigniew Putek wraz ze Zygmuntem
Podkówk¹ równie¿ wiceprzewodnicz¹cym RG  przedsta-
wiali publicznoœci kolejne wje¿d¿aj¹ce przed amfiteatr po-
wozy z goœæmi, udekorowane pojazdy  rolnicze , orkiestry,
dzieci i m³odzie¿ naszych szkó³. Najlepiej koloryt korowodu
oddaj¹ nie s³owa ale  zdjêcia, które prezentujemy na stro-

Dziêkczynne nabo¿eñstwo ekumeniczne
Podczas jaworzañskich do¿ynek tradycyjnie na terenie am-
fiteatru  ma miejsce  dziêkczynne nabo¿eñstwo ekume-
niczne.  W  tym roku ceremonia³ do¿ynkowy – z³o¿enie
chlebów na o³tarzu oraz po nabo¿eñstwie dalsz¹ czêœæ
obrzêdu do¿ynkowego przedstawi³ Zespó³ Regionalny Ja-
worze. Nabo¿eñstwo rozpocz¹³  modlitw¹ ks. W³adys³aw
Wantulok - proboszcz Parafii Ewangelicko - Augsburskiej
w Jaworzu.  W nabo¿eñstwie uczestniczyli równie¿ ks. Adam
Gramatyka proboszcz Parafii pw. Opatrznoœci Bo¿ej oraz
ks. Andrzej Krzykowski - proboszcz pomocniczy Parafii
Ewangelicko - Augsburskiej w Jaworzu. Kazanie do wier-
nych skierowa³  ks. Klaudiusz Dziki z Parafii Rzymskoka-
tolickiej pw Opatrznoœci Bo¿ej w Jaworzu. Pieœni¹ s³u¿y³a
podczas nabo¿eñstwa Grupa Wokalna „Gronie” z Wis³y.
Czêœci¹ nabo¿eñstwa  by³o poœwiêcenie chlebów  i udzie-
lenie pob³ogos³awionego chleba  wiernym zgromadzonym

nach 1, 2, 23 i 24. A ci co byli na widowni na pewno nie ¿a³uj¹
tego co mogli zobaczyæ.  Ze wzglêdu na ograniczone mo¿li-
woœci  wydawnicze, prezentujemy  w naszej galerii na ok³ad-
kach  tylko te wybrane najciekawsze zdjêcia z ca³ego Jawo-
rzañskiego Wrzeœnia.  Co nie oznacza, ¿e gdy kogoœ lub
czegoœ nie pokazaliœmy mia³oby oznaczaæ dyskredytacjê
jego pracy czy dorobku.

na nabo¿eñstwie. Na zakoñczenie nabo¿eñstwa odmówio-
no wspólnie modlitwê „Ojcze nasz”  i odœpiewano pieœñ
„Bo¿e coœ Polskê”.

Dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 1
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Gospodarze do¿ynek
Ewa  i Janusz Wieja
Pomimo licznych w tym dniu obowi¹zków Gospodarze Do-

¿ynek znaleŸli czas na kilka s³ów do Echa Jaworza - powie-

dzieli m.in.; „to bardzo  mi³o, ¿e mo¿emy dzisiaj reprezento-

waæ ten stan rolniczy,  to nie tylko radoœæ i honor ale przede

wszystkim  rok ciê¿kiej pracy”.

Po nabo¿eñstwie g³os zabra³ Wójt Zdzis³aw Bylok dziêkuj¹c

Rolnikom za ich trud ale i Mieszkañcom gminy za pracê na

rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Wójt wyrazi³ równie¿ s³owa uzna-

nia wobec tych wszystkich organizacji i osób, które poma-

ga³y w zorganizowaniu tegorocznych do¿ynek.

Goœcie do¿ynek
W  uroczystoœci tej uczestniczyli m.in. przedstawiciele w³adz
powiatu bielskiego ze Starost¹  Andrzejem P³onk¹ na cze-
le, Romanem Migda³em - Przewodnicz¹cym Rady Powia-
tu, Rudolfem Galoczem - Dyrektorem Delegatury Urzêdu
Marsza³kowskiego w Bielsku-Bia³ej, Ma³gorzat¹ Handzlik
– Pos³ank¹ do Parlamentu Europejskiego, Stanis³awem
Szwedem - Pos³em do Sejmu RP,  przedstawicielami   s¹-
siednich gmin, starostami i  burmistrzami gmin czeskich,
s³owackich oraz delegacj¹ z holenderskiej gminy Moerdijk.

Wrêczenie  medali
„Order Serca Matkom Wsi”

Mi³ym akcentem tegorocznych do¿ynek by³o wrêczenie medali
dla  „wyj¹tkowych”    Matek z naszej  gminy.
Decyzj¹ Zarz¹du Krajowego Zwi¹zku Rolników,  Kó³ek i Organi-
zacji Rolniczych  z dnia 11 sierpnia br przyznano  medal –
„Order Serca  Matkom Wsi” .  Jest to symbol uznania za mat-
czyny trud w³o¿ony w wychowanie  m³odego pokolenia Pola-
ków-patriotów, za niestrudzon¹ pracê w dziele przeobra¿ania
¿ycia wsi, a tak¿e m.in.  za aktywnoœæ spo³eczn¹ i zawodow¹.

Medal przyznaje siê Matkom, które wychowa³y minimum czworo
dzieci. Wrêczenia orderów dokonali wspólnie Wójt  Gminy
Z. Bylok i Przewodnicz¹cy RG  A.Œliwka. Ordery wrêczono;
Stanis³awie Duraj - cz³onkini Ko³a Gospodyñ Wiejskich nr
1 w Jaworzu Dolnym,  Albinie Fokt-  cz³onkini   Ko³a Gospo-
dyñ Wiejskich nr 1 w Jaworzu Dolnym,  Bronis³awie Stekla
-  cz³onkini Ko³a Gospodyñ Wiejskich nr 2 w Jaworzu Œred-
nim,  Mariannie Strza³ka -  cz³onkini Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich nr 2 w Jaworzu Œrednim.

Niektóre z odwiedzanych stoisk
twórców ludowych
Anna Lira -  prezentowa³a  wyroby szyde³kowe, ozdoby œwi¹-
teczne, wczeœniej prezentowa³a  swoje wyroby  w ramach
Ko³a Pañ  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w  Jaworzu
Henryk Kisia³a - prezentowa³ wyroby swojej siostry, ¿ony i
bratowej. By³y to g³ównie kwiaty z bibu³y.
W³adys³aw DuŸniak -  prezentowa³  obrazy wykonane ha-
ftem krzy¿ykowym i swoje wiersze. Pan W.DuŸniak  pisze o
Jaworzu i swoich rodzinnych Kozach.
Natalia Ficek - prezentowa³a bi¿uteriê szyde³kow¹, naszyjni-

M. Handzlik – pose³ do Parlamentu Europejskiego
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ki. Pani Natalia  wykonywa³a swoje prace równie¿ podczas
wystawy. Ca³a wystawa by³a organizowana przez Ko³o Zain-
teresowañ dzia³aj¹ce przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Jaworzu. Na stoisku by³y wystawione  prace wykonane
g³ównie  przez panie ze wspomnianego  Ko³a- kwiaty, ozdo-
by choinkowe,  ozdoby wielkanocne i na ka¿d¹ inna okazjê.
Technika wykonanych prac  by³a bardzo ró¿norodna co pod-
kreœla³o wyj¹tkowoœæ prezentowanych ozdób.
Mieczys³aw Greñ - wystawia³ akwarele, ikony, olejne obrazy,
p³askorzeŸby. Najczêstsza tematyka; Jaworze, góry. Swoje
prace na jaworzañskich do¿ynkach wystawia od wielu wielu lat.
Krzysztof Czader - wystawia³  tylko czêœæ swoich prac- g³ównie
by³y to rzeŸby.  Praca ta sprawia mu ogromna przyjemnoœæ. Na
do¿ynkach prezentuje swoje wyroby równie¿ od wielu lat.
Mieczys³aw GwóŸdŸ - pedagog, a w wolnych chwilach  wy-
konuje swoje prace- p³askorzeŸby- motywy roœlinne, god³a
narodowe itp. Wykonuje dekoracje na Jaworzañski Wrze-
sieñ. Na 22 razy organizowane w Jaworzu do¿ynki- Jawo-
rzañski Wrzesieñ - tylko dwa razy niczego nie wystawia³
El¿bieta Zagu³a – amatorsko zajmuje siê fotografi¹- kwiaty,
roœlinnoœæ , zwierzêta.  Córka pomog³a  w oprawieniu zdjêæ.

Wystawa zatytu³owana by³a „Kwiaty Jaworza w fotografii”.
Pani El¿bieta prezentowa³a Stowarzyszenie Nasze Jaworze.
Augustyn Szczypka -  obrazy haftowane haftem krzy¿ykowym.
Du¿y obraz robi 5 tygodni. Haftowanie  to metoda na zajêcie wol-
nego czasu.  Wczeœniej pracowa³ w przemyœle w³ókienniczym.
Ponadto wartym odwiedzenia by³o równie¿ stoisko  i zarazem
punkt informacyjny  dotycz¹cy zasad zdrowego od¿ywania
zorganizowany przez miejscowy zbór  Koœcio³a Adwentystów
Dnia Siódmego. Szerzej o promocji zdrowego od¿ywania napi-
szemy w kolejnym numerze Echa Jaworza.
Patronat nad stoiskami twórców ludowych i obs³ug¹ gastrono-
miczn¹ Goœci mia³o Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”. Po-
nadto odby³y siê zawody ³ucznicze „Fina³owa Runda Pucharu
Euroregionu OLZA w £ucznictwie Terenowym 3D”. Z przyczyn
od nas niezale¿nych relacjê zamieœcimy w kolejnym Echu.
Bogata oferta gastronomiczna, mini weso³e miasteczko, sto-
iska i wystêpuj¹ce zespo³y artystyczne cieszy³y siê du¿ym
zainteresowaniem uczestników do¿ynek. Pogoda sprzyja³a za-
równo uczcie duchowej jak i smakowaniu wielu  regionalnych
potraw, wyrobów cukierniczych i napojów… bezalkoholowych.

Opracowali; P.Filipkowski i A.Jêdrysko

Krzysztof Czader

Panie z Ko³a Zainteresowañ Parafii Ewangelickiej

Mieczys³aw Greñ
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NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯

Uroczysta  inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Jaworzu mia³a miejsce  o godzinie 9.00 z udzia³em
Wójta Gminy Zdzis³awa Byloka, Wiceprzewodnicz¹cego
Rady Gminy Zbigniewa Putka, Przewodnicz¹cej Rady Ro-
dziców - Ewy Kaintor. S³owa powitania do zebranych goœci,
grona pedagogicznego, rodziców i uczniów skierowa³a dyrek-
tor szko³y mgr  Maria Strzelczyk ¿ycz¹c uczniom sukcesów
w nauce. Kolejno ¿yczenia skierowali  Wójt Z.Bylok, Wice-
przewodnicz¹cy Rady Gminy Zbigniew Putek oraz  Przewod-
nicz¹ca Rady Rodziców Ewa Kaintor. Po czêœci oficjalnej  dzie-
ci zaprezentowa³y   wystêp artystyczny. Ogó³em w tym roku
szkolnym naukê w szkole rozpoczê³o 400 uczniów, w 19 kla-
sach.  Grono pedagogiczne szko³y liczy  34 nauczycieli.

Po wakacjach wraca siê do szko³y w ró¿nych nastrojach.
Jak rzecz postrzegaj¹ m³odzi Jaworzanie - sonda¿ przed
Szko³¹ Podstawow¹  w dniu 04.09.2008.
Wojtek- klasa V; Jak siê wraca do szko³y? Trochê nie³atwo.
Myœlê, ¿e to szybko minie i szybko siê przyzwyczajê
Patryk V klasa; Nie lubiê wracaæ do szko³y , a uczyæ zaczy-
nam siê  gdzieœ w paŸdzierniku….
Wg Patryka szko³a ma coœ fajnego- komputery i oczywiœcie
kolegów.
Paulina V klasa;  têskni³am  za nauk¹, szczerze mówi¹c nie
mia³am ju¿ co robiæ  w domu. Têskni³am za nauczycielami i

Inauguracja roku szkolnego 2008/2009
w placówkach oœwiatowych na terenie Gminy Jaworze

1 wrzeœnia 2008

by³am ciekawa co w szkole. Paulina nie ma problemów z akli-
matyzacj¹. Najbardziej lubi matematykê i informatykê.
Kasia V klasa; chêtnie wraca do szko³y, lubi kole¿anki. Ma-
tematyka, przyroda i wf t to jej ulubione przedmioty
Klaudia VI klasa; lubi wracaæ do szko³y po wakacjach ponie-
wa¿ mo¿e zobaczyæ przyjació³
Ania VI klasa; „Akurat do VI klasy fajnie mi  siê wróci³o.. „
Prawdopodobnie chodzi o to, ¿e Ania czuje siê tutaj bardziej
„doros³a”, tak¿e lubi matematykê.
Socjologicznie rzecz ujmuj¹c ch³opcy zdecydowanie gorzej
reaguj¹ na szko³ê ani¿eli dziewczyny. P³eæ silna widaæ ma
alergiê  na szko³ê… A mo¿e to przypadek?

Sonda¿ przeprowadzi³a Agata Jêdrysko

Gimnazjum im. gen. Stanis³awa Maczka
Uroczyst¹ akademiê z okazji rozpoczêcia roku szkolnego  w
Gimnazjum rozpoczê³a dyrektor szko³y mgr Janina Holek-
sa, witaj¹c uczniów, rodziców oraz przedstawicieli w³adz gmi-
ny w osobach Wicewójta Rados³awa  Osta³kiewicza, Se-
kretarz Urzêdu Gminy Anny Skotnickiej - Nêdzka, Przewod-
nicz¹c¹ Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji  Krysty-
nê Szczypka, Wiceprzewodnicz¹c¹ Rady Rodziców  Iwonê
S³owik, radnego gminy a zarazem przedstawiciela Towarzy-
stwa Mi³oœników Jaworza oraz Ligi Morskiej i Rzecznej Je-
rzego Ryrycha. Po czêœci oficjalnej mia³a miejsce czêœæ ar-
tystyczna- inscenizacja przygotowana pod kierunkiem mgr
Barbary Staœ, a nastêpnie wystêp zespo³u m³odzie¿owego
„DIRT”.

Szko³a Podstawowa nr 1 im Marii D¹browskiej
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Z ̄ YCIA GIMNAZJUM oraz LMiR

I KONKURS RECYTATORSKI O TEMATY-
CE MORSKIEJ
W dniu 28 marca br. na terenie Gimnazjum Nr 1 im. gen
broni St. Maczka w Jaworzu opiekun Miêdzynarodowego
Szkolnego Ko³a Ligi Morskiej i Rzecznej p. Iwona Kominek
zorganizowa³a dla cz³onków swojego ko³a I Konkurs Recyta-
torski o tematyce morskiej. W trakcie tego spotkania swe
umiejêtnoœci recytatorskie zaprezentowa³o kilkunastu
uczniów-ligowców. Udzia³ w tym spotkaniu wziêli tak¿e
uczniowie IV LO z Bielska-Bia³ej  Na koniec spotkania ucznio-
wie-przewodnicy oprowadzili zaproszonych goœci po Muzeum
Fauny i Flory Morskiej.

XIV WARSZTATY EKOLOGICZNE
W dniu 04.05.2008r. zorganizowane zosta³y XIV Warsztaty
Ekologiczne. Udzia³ w nich wziêli uczniowie Gimnazjum nr
1 i nr 2 w Jaworzu, Towarzystwa Szkolnego im. M.Reja w
Bielsku-Bia³ej, Gimnazjum Córek Bo¿ej Mi³oœci w Bielsku-
Bia³ej, IV i VIII LO w Bielsku-Bia³ej,
Uczestnicy Warsztatów po uroczystym otwarciu, które
odby³o siê na terenie Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu, przeje-
chali do Zarzecza, gdzie wziêli udzia³ w inauguraccji se-
zonu ¿eglarskiego.  Dr Marek Guzik, pracownik naukowy
Instytutu Biologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie,
jak co roku, poprowadzi³ Warsztaty prezentuj¹c wszyst-
kim uczestnikom fachow¹ wiedzê. W trakcie tej imprezy
realizowano równie¿ program Comeniusa ‘Plants in our
lives’.

SUKCESY CZ£ONKÓW JAWORZAÑSKIEGO
MSKLMiR
W kwietniu br. w Szczecinie nast¹pi³o rozstrzygniêcie ogól-
nopolskiego konkursu „M³odzie¿ na Morzu” w którym, jak co
roku, bierze udzia³ Miêdzynarodowe Szkolne Ko³o Ligi Mor-
skiej i Rzecznej dzia³aj¹ce przy Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu.
Wytê¿ona praca kilkudziesiêciu cz³onków, a zw³aszcza
Agnieszki Pierœcieckiej z klasy IIc, ligowców z klasy IIIa,
IIc, Ib i Ic pod okiem opiekuna zaowocowa³a II miejscem w
Polsce w kategorii „Na najlepiej pracuj¹ce szkolne ko³o LMiR”.
Marta Tomala z klasy IIc oraz Daria Marona z klasy IIIc
przygotowa³y piêkne prace na ogólnopolski konkurs plastycz-
ny pt.: „Morze ¿ywi i bogaci”.
Natalia Stanis³awska z klasy Ic oraz Nikodem Borecki z
klasy IIIa zakwalifikowali siê  do fina³u ogólnopolskiego kon-
kursu „Wiedza o Morzu”.    Opracowanie redakcyjne

na podstawie tekstu mgr Iwony Kominek

„FLIS ODRZAÑSKI 2008”
W dniach 9-17 lipca br. cz³onkowie Miêdzynarodowego Szkol-
nego Ko³a Ligi Morskiej i Rzecznej dzia³aj¹cego przy Gim-
nazjum nr 1 w Jaworzu po raz kolejny mieli okazjê wzi¹æ
udzia³ w obozie szkoleniowo–wypoczynkowym, zwanym eks-
pedycj¹ wodno-l¹dow¹ „Flis Odrzañski 2008”. Towarzyszyli
im cz³onkowie SKLMiR z Zespo³u Szkolno–Przedszkolnego
z Jasienicy, IV i VIII Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Bielska–
Bia³ej oraz reprezentanci szkó³ z Hnojnika (Republika Czech)
oraz Zazrivy (Republika S³owacji).
W trakcie obozu uczestnicy zawitali do urokliwego Gryfina, gdzie
przywitali flisaków i wspólnie za¿ywali k¹pieli wodnej w Aquapar-
ku „Laguna”. Odbyli oœmiogodzinne szkolenie na galarach p³y-
n¹c rzek¹ Odr¹ do Szczecina oraz rejs statkiem wycieczkowym
„Odra Queen”. Wziêli udzia³ w uroczystym wp³yniêciu „Aquatora”
– g³ównej jednostki p³ywaj¹cej Flisu w towarzystwie komodora
Flisu …., Mieli równie¿ okazjê zwiedziæ najpiêkniejsze zak¹tki
Szczecina, wzi¹æ udzia³ w uroczystych obchodach Dnia Rzeki
Odry na Wa³ach Chrobrego. W trakcie Flisu zwiedzili równie¿
woliñsk¹ osadê wikingów oraz miejscow¹ marinê. Realizuj¹c plan
obozu za¿ywali morskiej k¹pieli w piêknych Miêdzyzdrojach. Udali
siê równie¿ na ca³odniow¹ wycieczkê do Œwinoujœcia, w trakcie
której odbyli bardzo ciekaw¹ lekcjê historii w Forcie Gerharda. W
Œwinoujœciu pokonali na w³asnych nogach 300 krêtych schodów
najwiêkszej w Europie i jednej z najwiêkszych latarni na œwie-
cie, odbyli krótk¹ przeprawê promow¹ i spacer po mieœcie i
pla¿y oraz przystanêli przy Jeziorze Turkusowym aby zrobiæ
sobie pami¹tkowe zdjêcia.
Z workiem pe³nym wra¿eñ i uœmiechem na ustach wszyscy
wrócili cali i zdrowi do swych domów.
W imieniu tegorocznych flisaków pragniemy z³o¿yæ podziê-
kowania  za spore dofinansowanie ze strony Starostwa Po-
wiatowego w Bielsku-Bia³ej, Urzêdu Gminy Jaworze
oraz Urzêdu Gminy Jasienica, jak i równie¿ wszystkim
opiekunom, którzy nieodp³atnie wzorowo wype³niali swe obo-
wi¹zki. Organizatorzy obozu

mgr Andrzej St¹siek i mgr Iwona Kominek
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WAKACJE W JAWORZU

Z dzia³alnoœci Œwietlicy Socjoterapeu-
tycznej w Jaworzu
W okresie wakacyjnym  œwietlica socjoterapeutyczna nie
dzia³a w takim zakresie jak w ci¹gu roku szkolnego. Jed-
nak jak co roku   przez ca³y okres wakacji raz  w tygodniu
tj w œrody organizowa³a wycieczki dla wszystkich chêt-
nych dzieci z terenu  naszej gminy. Co œrodê sprzed  sie-
dziby GOPS w Jaworzu dziêki zaanga¿owaniu wielu osób
z GOPS w tym Pe³nomocnika Wójta ds.  Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Waldemara
Saltariusa, wyrusza³ pe³en autokar z dzieæmi na wyciecz-
ki.  I tak w sumie zorganizowano 3 wyjazdy na basen do

wie  pó³kolonii na hali sportowej w Jasienicy  dzieci uczestni-
czy³y w 10 konkurencjach. Jak przysta³o na prawdziwe zawo-
dy – wy³oniono mistrzów i wicemistrzów, którzy otrzymali oko-
licznoœciowe dyplomy i nagrody.  Atrakcj¹ pó³kolonii  by³ wspól-
ny wyjazd do Górek Wielkich do gospodarstwa  agrotury-

stycznego, gdzie ka¿de dziecko mo-
g³o jeŸdziæ konno pod okiem instruk-
tora. Podczas zajêæ pó³kolonijnych
dzieci otrzymywa³y  drugie œniada-
nie. Na zakoñczenie pó³kolonii zor-
ganizowano wspólnego grila , a po-
nadto   ka¿de dziecko otrzyma³o
skromn¹ nagrodê.
Koszt uczestnictwa w zajêciach wy-
nosi³ 10 z³.  Prawie 50%  kosztów
pó³kolonii zosta³o pokrytych z ofiar
parafian podczas Pikniku  Parafial-
nego zorganizowanego na pocz¹tku
czerwca br.   Ca³y tydzieñ dzieci po-

zostawa³y pod fachow¹ opiek¹  4 pedagogów, dwóch stu-
dentek Uniwersytetu Œl¹skiego w ramach praktyk studenc-
kich. Ale wa¿ne podkreœlenia jest bezinteresowne zaanga-
¿owanie m³odzie¿y parafialnej w pomoc w realizacji kolej-
nych  punktów programu pó³kolonii- w sumie 12 m³odych
wolontariuszy pomaga³o w opiece nad dzieæmi. Ogó³em w
pó³koloniach uczestniczy³o 50 dzieci.  Zaanga¿owanie  wy-
chowawców i wolontariuszy, zadowolenie dzieci  s¹ wystar-
czaj¹cymi  powodami aby w przysz³ym roku planowaæ po-
dobn¹ akcjê. A mo¿e przyk³ad ewangelickiej parafii  stanie
siê dla innych impulsem do podjêcia podobnych inicjatyw?

 pf

Strumienia, 3 wyjazdy na kryt¹ p³ywalniê w Kêtach,  wy-
jazd do Parku Miniatur w Inwa³dzie, jedn¹ wycieczkê do
ZOO w Krakowie, jedn¹ wycieczkê do Aquaparku w Tar-
nowskich Górach. W ka¿dej wycieczce bra³o œrednio udzia³
40 dzieci.  Z  udzia³u w wycieczce mog³o skorzystaæ ka¿-
de dziecko. Udzia³ w wycieczce by³ bezp³atny, ca³oœæ
kosztów pokrywa³a  Gmina Jaworze.
Od wrzeœnia  Œwietlica Socjoterapeutyczna rozpoczyna swo-
ja  „normaln¹” dzia³alnoœæ . Tak wiêc od poniedzia³ku do pi¹t-
ku w godzinach 15.00 – 19.00 bêd¹ odbywa³y siê   zajêcia
edukacyjno-opiekuñcze- pomoc w odrabianiu szkolnych za-
dañ domowych, do¿ywanie dzieci- ka¿dy  uczestnik zajêæ w
œwietlicy socjoterapeutycznej otrzyma darmowy posi³ek.
Ponadto  po wczeœniejszym uzgodnieniu w pracownikiem
œwietlicy  bêd¹ prowadzone zajêcia logopedyczne.         pf

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu tradycyjnie ju¿
zorganizowa³a w dniach 14-19 lipca pó³kolonie dla dzieci z
parafii. Nad ca³oœci¹ zajêæ  dla dzieci czuwa³a w tym roku
Anna Wantulok. Zajêcia dla dzieci odbywa³y siê w dwóch
grupach; w Jaworzu i filiale parafii w Jasienicy.  Mottem prze-

wodnim tegorocznych pó³kolonii by³y s³owa; „  I Ty mo¿esz
zostaæ bohaterem”. Wzorem  bohatera by³y postacie biblijne.
Podczas zajêæ,  dzieci w ciekawy sposób poznawa³y  historie
¿ycia poszczególnych bohaterów biblijnych , ale co wa¿niej-
sze   mia³y okazjê nauczyæ siê w jaki sposób dziœ mo¿na ich
naœladowaæ i w jaki sposób  ich pozytywne cechy zastoso-
waæ w swoim w³asnym ¿yciu. Ale pó³kolonie parafialne to nie
tylko  „studium biblijne”. Dzieci g³ównie  czas spêdza³y na
grach i zabawach.  Codziennie  ka¿de dziecko wraz ze swoim
zespo³em  mia³o do wykonania  dwa zadania  i rywalizacjê w
ró¿nych konkursach gdzie mog³o zdobywaæ punkty.  By³y to
zadania zrêcznoœciowe, plastyczne muzyczne itp.   W po³o-

Pó³kolonie w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu
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PLANY I DOKONANIA ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH
I ZESPO£ÓW ARTYSTYCZNYCH

Wypoczynek i rekolekcje oazowe w Pa-
rafii Rzymskokatolickiej w Jaworzu
W okresie wakacyjnym na terenie Parafii pw Opatrzno-
œci Bo¿ej mia³y miejsce trzy turnusy „oazowe”   dzieci,
m³odzie¿y i ca³ych rodzin g³ównie z terenu ca³ej Archi-
diecezji Katowickiej Koœcio³a  Rzymskokatolickiego.
Spotkania modlitewne po³¹czone z  rozwa¿aniem S³owa
Bo¿ego, œpiewem,  ale i odpoczynkiem mia³y miejsce

Wychowankowie z M³odzie¿owego
Oœrodka Wychowawczego na waka-
cjach
Wakacje to dla wszystkich uczniów okres odpoczynku i pod-
ró¿y. Tak te¿ ten czas spêdzili wychowankowie MOW. Dzie-
siêciu  z nich wraz z wychowawcami w sierpniu wyjecha³o
na turnus wypoczynkowy. Pierwszym miejscem pobytu by³
Szubin w woj. zachodniopomorskim. Po drodze grupa mia³a
okazjê obejrzeæ zabytkowy, wybudowany w  1907 r. neogo-
tycki koœció³ w Lutkowie. Ch³opcy zwiedzali Szubin i okoli-
ce, byli m.in. w Biskupinie i GnieŸnie. Czas wolny spêdzali
na zajêciach sportowo – rekreacyjnych, którym sprzyja³a
piêkna pogoda. Drugim etapem wakacyjnego wyjazdu by³a
Ustka. Tu najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a pla¿a i k¹pielisko, z któ-
rego wychowankowie MOW chêtnie korzystali. Podczas
pobytu nad morzem ch³opcy zobaczyli port w Ustce, Mu-
zeum Kolejki W¹skotorowej w ̄ ninie oraz ruchome wydmy
w rejonie £eby; mieli tak¿e okazjê pop³yn¹æ w krótki rejs

w Domu Katolickim , samym koœciele ale i w Parku Zdro-
jowym gdzie mo¿na by³o spotkaæ grupki osób, które ko-
rzystaj¹c z walorów odnowionego parku znajdowa³y  tu
miejsce na  kontemplacjê  i modlitwê. W sumie we
wszystkich turnusach  wziê³o udzia³ oko³o 100 osób.
Punktem centralnym tych rekolekcji by³ Dzieñ Wspólno-
ty na terenie amfiteatru - czyli koncert pieœni, œwiadec-
twa i rozwa¿ania  Pisma Œwiêtego.       pf

zabytkowym statkiem. Ca³a grupa wziê³a równie¿ udzia³ w
obchodach Œwiêta Wojska Polskiego.Wiadomo, ¿e to, co
dobre, szybko siê koñczy… Wakacje minê³y b³yskawicznie,
zw³aszcza, ¿e tyle siê dzia³o. Do Oœrodka ch³opcy wrócili
zadowoleni, wypoczêci i pe³ni si³, by zacz¹æ nowy rok szkol-
ny.        Aleksandra Szeliga

Towarzystwo Mi³oœników Jaworza
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2003-2007
Dnia 8 marca 2008 r. w “Goœcincu Szumny” odby³o siê Ze-
branie Sprawozdawczo-Wyborcze TMJ, na którym przyjêto
sprawozdania za 2007 rok i ogólnie podsumowano 5 lat dzia-
³alnoœci ustêpuj¹cego Zarz¹du.
W Zebraniu oprócz cz³onków TMJ udzia³ wziêli tak¿e:
Wójt Gminy Jaworze - Zdzis³aw Bylok i Przewodnicz¹cy
Rady Gminy - Andrzej Œliwka oraz przedstawiciele organi-
zacji i instytucji dzia³aj¹cych w Jaworzu.
W podziêkowaniu za ofiarn¹ pracê na rzecz TMJ w minio-
nym okresie 5-letniej kadencji wyró¿nienia w postaci pami¹t-
kowych statuetek otrzymali:
– Spo³eczna Rada Ochrony i Odnowy Zabytków - wyrazy
uznania za ogromny wk³ad pracy i zaanga¿owanie oraz za
rzetelne wywi¹zywanie siê zawsze z powierzonych zadañ,
– Jan Knie¿yk - szczególne uznanie za ca³okszta³t dzia³al-

noœci w SROiOZ oraz za przygotowanie i opracowanie “Dzieje
Jaworza zabytkami pisane”,
– Marek Wrzal - wyró¿nienie specjalne za odnowienie  za-
bytkowego budynku w centrum Jaworza, w którym mieœci
siê Firma “BERNDORF BADERBAU POLSKA”,
– Ma³gorzata Kobiela-Gryczka - za wieloletnie wspó³orga-
nizowanie i profesjonalne prowadzenie posiad,
– Urszula Wróbel - za wyj¹tkowo rzetelne prowadzenie  Kroniki TMJ.
Po z³o¿onych sprawozdaniach Zarz¹du TMJ i Komisji Rewi-
zyjnej odby³y siê wybory do nowego Zarz¹du i komisji pro-
blemowych TMJ.
Nowy Zarz¹d ukonstytuowa³ siê nastêpuj¹co:
– Adam Kwieciñski - Prezes
– Ryszard Stanclik - Wiceprezes
– Irena Stekla - Wiceprezes
– Tomasz Wróbel - Sekretarz
– Irmgarda Gryczka - Skarbnik
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– Iwona Kominek - Cz³onek
– Jerzy Kukla - Cz³onek
– Jerzy Ryrych - Cz³onek
–  Andrzej St¹siek - Cz³onek
Wybrany ponownie dr Adam Kwieciñski - Prezes TMJ, po-
dziêkowa³ za wybór i oœwiadczy³, ¿e ca³y Zarz¹d do³o¿y
wszelkich starañ, by rzetelnie realizowaæ program opieraj¹-
cy siê o statutowe zapisy, które wytyczaj¹ nastêpuj¹ce cele:
-   ochrona tradycji, historii i kultury materialnej;
-   dzia³alnoœæ integruj¹ca œrodowiska spo³eczne Jaworza;
-   inicjowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu rozwój gospo-
darczy i podniesienie atrakcyjnoœci turystycznej Jaworza;
-   pomoc w rozwoju zainteresowañ kulturalnych mieszkañców;
-   wspó³praca z innymi organizacjami spo³ecznymi na rzecz
szybszego rozwoju Jaworza;
-   dzia³alnoœæ wydawnicza promuj¹ca Jaworze.
Prezes TMJ podkreœli³, ¿e dzia³alnoœæ Towarzystwa opiera
siê przede wszystkim na pracy spo³ecznej ogó³u cz³onków

oraz ich aktywnoœci w ¿yciu spo³ecznoœci Jaworza.
Prezes zapewni³ równie¿, ¿e wszystkie spotkania z w³adza-
mi samorz¹dowymi oraz przedstawicielami innych organiza-
cji bêd¹ mia³y na celu wypracowanie odpowiedniego wspó³-
dzia³ania prowadz¹cego do lepszej przysz³oœci naszej Gmi-
ny Jaworze.

W dniu 19 paŸdziernika br o godzinie 15.00 w Galerii „Pod
Groniem” odbêd¹ siê Posiady Towarzystwa Mi³oœników Ja-
worza  w ramach dzia³alnoœci „Ligii Morskiej I Rzecznej w
Okrêgu Bielskim”. Posiady te bêd¹ po³¹czone z wrêczeniem
medalu „Zas³u¿ony dla  Rozwoju Jaworza” dla pani dr
El¿biety Marsza³ek- wiceprezes  Zarz¹du G³ównego Ligii
Morskiej i Rzecznej.
Wœród goœci, którzy maj¹ zaszczyciæ tê uroczystoœæ bê-
dzie m.in.  Marsza³ek Sejmu RP   Bronis³aw Komorowski,
prezes Ligi Morskiej i Rzecznej  kpt ¿.w.  Andrzej Królikow-
ski,  wiceprezes LMiR dr El¿bieta Marsza³ek, Dowódca ORP
„Iskra”  kmdr  Jacek Mi³owski, Marek Guzik z Akademii Pe-
dagogicznej w Krakowie, przedstawiciele  zaprzyjaŸnionych
z Gmin¹ Jaworze – gmin czeskich i s³owackich.
W programie na niedzielê 19 paŸdziernika przewidziano m.in.;

8.30-10.00  wizyta w Gimnazjum im gen broni  St..Maczka w
Jaworzu oraz  zwiedzanie Muzeum Fauny i Flory Morskiej
10.15   Msza œw w koœciele pw. Opatrznoœci Bo¿ej w Jaworzu
11.30-13.00  Wizyta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Jasienicy
15.00-17.00  Prezentacja Dorobku  Szkolnego Ko³a Ligii
Morskiej i Rzecznej Okrêgu  Bielskiego. Spotkanie z miesz-
kañcami Jaworza i Towarzystwem Mi³oœników Jaworza
Organizatorami  spotkania s¹;
Zarz¹d Okrêgu LMiR w Bielsku-Bia³ej  Prezes Edward Szpoczek
Urz¹d Gminy Jaworze- Wójt Zdzis³aw Bylok
Urz¹d Gminy Jasienica- Wójt  Janusz Pierzyna
Towarzystwo Mi³oœników Jaworza - Prezes Adam Kwieciñski
ZAPRASZAMY!!!         Za Zarz¹d TMJ

kpt ¿.w. Jerzy Ryrych – radny Gminy Jaworze

Posiedzenie Zarz¹du Ligi Morskiej i Rzecznej w Jaworzu

Zarz¹d TMJ w Jaworzu informuje, ¿e w dniu 5 paŸdzier-
nika br o godzinie 16.00 w Galerii Pod Groniem  u Pañ-
stwa Steklów, odbêd¹ siê kolejne posiady, na których  kol.
Jan Knie¿yk wyg³osi prelekcjê pt. ”Yellowstonski  park
narodowy  w USA”. W temacie tym omówiona bêdzie
historia powstania i kszta³towania siê tego najstarszego
na œwiecie parku narodowego, a tak¿e  jego niepowtarzal-
ne krajobrazy i unikalne  twory natury, w tym liczne gejze-
ry, kaniony, jeziora i góry wraz z znajduj¹c¹ siê w nich

flor¹ i faun¹. W czasie prelekcji pokazane bêdê liczne
fotogramy, w czêœci wykonane  przez autora w 2002 roku-
w sumie ponad 120 zdjêæ, które dodatkowo  udokumen-
tuj¹ ten unikalny  i jedyny w swoim rodzaju  amerykañski
park narodowy.
W zwi¹zku z powy¿szym Zarz¹d  TMJ  w Jaworzu ser-
decznie zaprasza na tê prelekcjê wszystkich zaintereso-
wanych, w tym szczególnie cz³onków TMJ i jego sympa-
tyków.     Za Zarz¹d TMJ

R.Stanclik

Zaproszenie na paŸdziernikowe posiady
Towarzystwa Mi³oœników Jaworza
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W okresie od czerwca do wrzeœnia br Stowarzyszenie „Na-
sze Jaworze” zorganizowa³o  trzy wyjazdy  do zaprzyjaŸ-
nionych z Jaworzem gmin czeskich, s³owackich i wêgier-
skich.
W dniu 6 czerwca zorganizowany zosta³ wyjazd  na Tur-
niej Pi³karski Oldboy do Toszanowic Górnych  w Repu-
blice Czeskiej. W rozgrywanych meczach wziê³y udzia³

Promocja Jaworza pod patronatem Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”.

promocja Jaworza.  Nasza gmina zaprezentowa³a g³ów-
nie swoje „dziedzictwo kulinarne”. Tutaj najwiêkszy wk³ad
w przygotowanie  potraw  wnios³y jaworzañskie Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich, a wiêc ko³o nr 1 i ko³o nr 2, miejsco-
we Ko³o Rencistów i Emerytów,  „Skansen” Z. Podkówki
oraz gospodarstwo pszczelarskie pañstwa Lucyny i Sta-
nis³awa  Zawadów z Bielowicka.  Program artystyczny

zaprezentowa³a Orkiestra Dêta Glorieta.
W wyjeŸdzie tym wzi¹³ udzia³  Przewod-
nicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka.
Nastêpnego dnia tj 27 lipca  mia³a miejsce
wycieczka turystyczno-krajoznawcza do
zaprzyjaŸnionych z Jaworzem gmin s³o-
wackich – Streæno, Bella, Terchova. W
programie   wycieczki by³y miêdzy innymi;
udzia³ w Dniach Bella, zwiedzanie Tercho-
vy, sp³yw rzek¹ Wag. W sumie w wyciecz-
ce uczestniczy³o 50 osób z Jaworza.

miejscowe dru¿yny oldboy  z Wêgier i Czech, z Pol-
ski (Jaworze)  oraz ze S³owacji. Punktem kulmina-
cyjnym  tych zawodów  by³ mecz  wspólnej dru¿yny
czesko-polsko-s³owacko-wêgierskiej ( po 4 zawod-
ników z ka¿dego kraju) z I-ligow¹ dru¿yn¹ Oldboy
Banik Ostrava.
Z kolei 26 lipca pod patronatem Stowarzyszenia „Na-
sze Jaworze” mia³ miejsce wyjazd do Ligotki Ka-
meralnej ( Republika Czeska) na doroczny Jar-
mark Ligocki. G³ównym celem tego wyjazdu by³a

W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w tym roku 150 rocznic¹ œmierci ks.
Jerzego Philippka na spotkaniu przed wakacyjnym w czerwcu
jaworzañski oddzia³ PTEw przypomnia³ tê postaæ a uczyni³ to w
oparciu o zebrane materia³y archiwalne ks. radca Ryszard Janik.
Oto wa¿niejsze myœli z jego wyst¹pienia.
¯ycie i dzia³alnoœæ Jerzego Philippka przypada na ciekawy okres
w historii Œl¹ska Cieszyñskiego, Monarchii Austro-Wêgierskiej i
Europy. To czas kiedy budzi siê i wybucha Wiosna Ludów /1848/,
zostaje zniesiona pañszczyzna a tak¿e poszerzane s¹ dalsze swo-
body w zakresie tolerancji religijnej. Nasz bohater nie tylko dzia³al-
noœci¹ duszpastersk¹ ale i artyku³ami do wychodz¹cych na Œl¹-
sku Cieszyñskim czasopism w jêzyku polskim w³¹cza³ siê w pod-
noszenie œwiadomoœci, wykszta³cenia i kultury ludu wiejskiego.

POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE
Ksi¹dz Jerzy Philippek pastor w Jaworzu i Ligotce Kameralnej (1803 – 1858)

Jerzy Philippek urodzi³ siê 28.08.1803 roku w £êkach na granicy
dzisiejszego polskiego Cieszyna w rodzinie cha³upnika  Jana
Filipka i Heleny z domu •lik. Kiedy Jerzy zmieni³ pisowniê swoje-
go nazwiska z Filipek na Philippek nie wiadomo.
Po latach szkolnych spêdzonych w Cieszynie przeniós³ siê na
dalsz¹ naukê do Bratys³awy, a w latach 1825-1828 odby³ studia
teologiczne w Wiedniu.
27.02. 1828 roku zmar³ 74 letni ks. Franciszek Czj¿ek pastor przy
ewangelickim Domu Modlitwy w Jaworzu. Jeszcze w czasie jego
choroby a równie¿ i po jego œmierci wiêkszoœæ nabo¿eñstw i
katechezê w Jaworzu prowadzi³ kandydat teologii Jerzy Philippek
skierowany do Jaworza przez superintendenta morawsko-œl¹-
skiego Andrzeja Pauliniego. Ten czas pozwoli³ poznaæ Jerzego
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Od wiosny 2008 roku  Parafia Ewangelicko-Augsburska w
Jaworzu ma   ju¿ swoj¹ stronê  internetow¹, która  ca³y czas
jest uaktualniana .  Ka¿dy mo¿e znaleŸæ tu wiele wiadomo-
œci historycznych z dziejów jaworzañskiego koœcio³a ewan-
gelickiego, wykaz wszystkich ksiê¿y pos³uguj¹cych od po-
cz¹tku istnienia tego koœcio³a w tutejszej parafii, ale i   bie-
¿¹ce informacje   o parafii, nabo¿eñstwach wraz z rozwa¿a-
niem Pisma Œwiêtego na dane œwiêto czy niedzielê .
Na stronie prezentowane s¹ grupy dzia³aj¹ce przy parafii jak
Ko³o Zainteresowañ, Ko³o Pañ, Zespó³ Cantate, Chór.  Ka¿-
dy kto jest zainteresowany kontaktem z parafi¹  czy te¿ indy-
widualnie z duszpasterzem  znajdzie tu  dok³adny adres kon-
taktowy  wraz z tak popularnym dziœ  e-mailem. Co  jest
równie¿ warte podkreœlenia - na internetowej stronie para-
fialnej  w formacie PDF s¹ umieszczane wydawane przez
parafiê Informatory „ Z ¿ycia i wiary”, w których ka¿dy bez
wzglêdu na wyznanie mo¿e znaleŸæ coœ ciekawego  dla sie-
bie jak chocia¿by ostatnie artyku³y o ks Janie Lasocie daw-
nym proboszczu jaworzañskiego zboru, którego wielu star-
szych mieszkañców Jaworza  doskonale pamiêta, czy opra-
cowania z historii koœcio³a, ale te¿ artyku³y dotycz¹ce proble-
mów wychowania dzieci i bie¿¹cych wydarzeñ itp.

Wszystkim zainteresowanym podajemy adres strony;
www.parafiajaworze.pl

Parafia ewangelicka w internecie

Philippka jako dobrego kandydata na urz¹d pastoralny przy ewan-
gelickim Domu Modlitwy w Jaworzu mimo nielicznych zastrze¿eñ
dotycz¹cych m³odego wieku i braku doœwiadczenia. Po dokona-
niu obowi¹zuj¹cych procedur dnia 25 lipca 1828 roku  Jerzy Philip-
pek ju¿ jako ksi¹dz zosta³ zainstalowany na stanowisku pastora w
Jaworzu.
W okresie jego dziesiêcioletniego pobytu w Jaworzu nie musia³
zabiegaæ jako gospodarz o œrodki finansowe na budowê czy roz-
budowê obiektów koœcielnych gdy¿ te w oparciu o istniej¹ce prze-
pisy ju¿ powsta³y. Dokonywa³ wiêc tylko potrzebnych remontów
Domu Modlitwy, plebanii, wzniós³ nowe parkany i dokona³ bruko-
wania dróg okalaj¹cych. Pieczo³owicie dba³ o czystoœæ i w³aœci-
we przechowywanie naczyñ liturgicznych, nakryæ o³tarzowych i
wyposa¿enie Domu Modlitwy. Powa¿niejszym wydarzeniem by³
po¿ar ewangelickiej szko³y, który strawi³ znaczn¹ czêœæ budynku.
Aby zabezpieczyæ mo¿liwoœæ nauki m³odzie¿y i lokum dla nauczy-
ciela przyst¹piono natychmiast do prowizorycznej odbudowy, jed-
nak budowa nowej szko³y przesunê³a siê a¿ do roku 1867. Ks.
Jerzy Philippek znany by³ nie tylko w Jaworzu i okolicznych zbo-
rach ale i w odleglejszych jak Ligotka Kameralna, z wysokiego
poziomu swojej kaznodziejskiej i duszpasterskiej s³u¿by. Ten roz-
g³os sprawi³, ¿e mieszkañcy Ligotki Kameralnej po œmierci swe-
go proboszcza Chrystiana Raschkego, namówili Jerzego Philip-
pka do objêcia ich parafii z dniem 30.06. 1837 roku. Decyzja
zboru i ksiêdza zosta³a zaaprobowana przez w³adze koœcielne.
Jakie by³y faktyczne powody przejœcia, dokumenty w obu para-
fiach milcz¹. Zbór w Jaworzu stan¹³ przed powa¿n¹ decyzj¹ po-
wo³ania nowego dobrego kaznodziei i duszpasterza. Po pó³ roku
doœwiadczeñ powo³ano w grudniu 1837 roku na pastora w Ja-
worzu m³odego wikariusza z Ustronia Hermana Juliusza Kot-
schego, który s³u¿y³ zborowi do 1897 roku.
Z dokonañ ks. Jerzego Philippka w Ligotce Kameralnej i w Jawo-
rzu, które przetrwa³y jego czasy i pozostawi³y trwa³y œlad  w historii
jest jego „Agenda Koœcielna…”, polsko-jêzyczna, rêcznie napisa-
na z 1837 roku. Agenda jako porz¹dek koœcielnych nabo¿eñstw,
chrztów, œlubów i pogrzebów napisana w jêzyku polskim, powsta-
³a z t³umaczenia wzorów niemieckich, wczeœniejszych wzorów
polskich i doœwiadczeñ w³asnych a korzysta³o z niej wielu póŸniej-
szych ksiê¿y ewangelickich na dzisiejszym Zaolziu i w Jaworzu.
Ks. J. Philippek wspó³pracowa³ te¿ z redakcj¹ pisma  „Nowiny dla
ludu wiejskiego” ukazuj¹cego siê od 1848 roku. Z lektury jego
artyku³ów wynika troska nie tylko o sprawy religijno-koœcielne ale

te¿ o ¿ycie moralne ch³opów pogr¹¿aj¹cych siê w pijañstwie, o ich
godnoœæ i oœwiatê, o ich poszanowanie przez mieszczañstwo a
nade wszystko o podniesienie kultury m³odzie¿y wiejskiej. Jego
dom pastorski w Jaworzu i w Ligotce Kameralnej by³ przyk³adem
wzorowego wychowania dzieci, których wraz z ¿on¹ Karolin¹ z d.
Palik doczeka³ siê szeœciorga. By³ przyk³adem kultywowania daw-
nych tradycji, wieczornic, œpiewu muzyki i opowieœci. W jego domu
w Ligotce przebywa³ równie¿ Pawe³ Stalmach. Ksi¹dz Jerzy Philip-
pek zmar³ 22 wrzeœnia 1858 roku w wieku 55 lat i pochowany
zosta³ na cmentarzu ligockim. Leopold K³oda

W okresie wakacji pomimo, ¿e mog³oby siê wydaæ, i¿ pod wzglêdem imprez jest to sezon „martwy” i w Jaworzu nic siê
nie dzia³o, jak widaæ z zamieszczanych relacji zarówno parafie, œwietlica socjoterapeutyczna, Oœrodek Promocji
Gminy, stowarzyszenia – nie pró¿nowa³y. Równie¿ Zespó³ Regionalny Jaworze nie mia³ „urlopu”. Przegl¹daj¹c „kalen-
darium” dzia³alnoœci ZR Jaworze warto wymieniæ nastêpuj¹ce wydarzenia z ¿ycia zespo³u; 22 czerwca udzia³ w Kuli-
narnym Dziedzictwie oraz w Miêdzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Frydku-Mistku (Czechy), wystêp w
Jasienicy – Biblioteka Gminna 24 czerwca, 6 lipca wystêp w Ochabach podczas spotkania rolników, 27 lipca udzia³ w
wyjeŸdzie do miejscowoœci Bella ( S³owacja). Zwieñczeniem ca³oœci by³ udzia³ w Tygodniu Kultury Beskidzkiej- 2
sierpnia na estradzie w Oœwiêcimiu, a 3 sierpnia w Szczyrku.

Z dzia³alnoœci Zespo³u Regionalnego Jaworze w okresie wakacyjnym
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Szpital Opieki D³ugoterminowej BZLR w Jaworzu
remontami stoi

Wywiad z dr Gra¿yn¹ Habdas

EJ: Od pocz¹tku roku wiele siê dzieje, jeœli chodzi o szpital-
ne inwestycje
G.Habdas; W tym roku zaczêliœmy kolejny etap prac na
„Jerzym II”. Jednak Pierwszym etapem na pocz¹tku roku

by³o otwarcie oddzia³u „Szymon”, a nastêpnie remont  bu-
dynku „Maria” czyli budynku ,  gdzie znajduje siê porad-
nia, laboratorium, a na górze administracja szpitala. Te-
raz trwa remont „Jerzego II” czyli miejsca gdzie znajduj¹
siê ³ó¿ka szpitalne i  gabinety hydroterapii  w tzw prze-
wi¹zce. Urz¹d Marsza³kowski obieca³ nam na przysz³y
rok œrodki na dokoñczenie remontu  wspomnianej prze-
wi¹zki czyli dodatkowych gabinetów fizykoterapii, sali
gimnastycznej  i zakoñczenie remontu sal pacjentów. Na
tym by³by koniec remontu wewn¹trz  oddzia³u. Pozosta-
³aby tylko termomodernizacja i w tym wypadku wyst¹pi-
liœmy o œrodki z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska. W tej chwili koszt wspomnianych prac wyniesie
prawie 2 mln z³otych, a na przysz³y rok  koszt planowa-
nych inwestycji wynosi równie¿ blisko 2 mln z³otych.
Natomiast sama  termomodernizacja  mo¿e nas koszto-
waæ oko³o 1 mln z³otych.
EJ; Rozumiem, ¿e te ogromne inwestycje dotycz¹ Oddzia³u
dla Doros³ych ale wiemy, ¿e równie¿ na Oddziale Dzieciê-
cym maj¹ byæ prowadzone  prace remontowe.
G.Habdas: Oddzia³ Dzieciêcy bêdzie remontowany  do-
piero po zakoñczeniu prac na Oddziale dla Doros³ych.
Nie chcemy rozpoczynaæ dwóch równoleg³ych inwesty-
cji , ze wzglêdu na koszty i ewentualne zagro¿enie  zwi¹-
zane z  finansowym brakiem mo¿liwoœci na   ich  dokoñ-
czenie . Na Oddziale Dzieciêcym trwaj¹ teraz mniejsze,
doraŸne remonty dotycz¹ce m.in. malowania wewn¹trz
budynku. Uda³o nam siê pozyskaæ 30 nowych ³ó¿ek, a

tak¿e czêœæ u¿ywanych ³ó¿ek i szafek  ale w bardzo
dobrym stanie z Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy
Spo³ecznej z Jastrzêbia Zdroju.  W tej chwili staramy siê
o pozyskanie dodatkowych œrodków na odnowienie  po-
zosta³ych pomieszczeñ na tym oddziale i wymianê po-
zosta³ych starych szafek.  Oprócz tego trwaj¹ prace
zwi¹zane z remontem ewakuacyjnej klatki  schodowej.
Wiêkszoœæ pieniêdzy na ten remont pochodzi z Koncer-
tu Charytatywnego  organizowanego przez jaworzañski
zbór Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego.
EJ; Ile pieniêdzy uda³o siê Pañstwu uzyskaæ z tego Kon-
certu?
G.Habdas;  Z darowizn rzeczowych by³aby to wartoœæ
oko³o 90 tys z³ i oko³o10 tys z³ w gotówce. Oko³o 10 tys
z³ – to darowizna z firmy Grupa Kêty, z Bielska-Bia³ej
otrzymaliœmy okna  na ca³¹ klatkê, klapê dymow¹, drzwi
przeciwpo¿arowe – na wejœcie na oddzia³y i drzwi wej-
œciowe. W tej chwili drzwi s¹ montowane, bêd¹ tak¿e
montowane okna,  ale to ju¿ z w³asnych œrodków.  Koszt
tej inwestycji  wyniesie oko³o 130 tyœ z³. Czeka nas w
przysz³oœci remont wszystkich pomieszczeñ zwi¹zanych
z przebudow¹ sal zgodnie ze wspó³czesnymi wymogami
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KOMENDANT POLICJI RADZI

Podziêkowanie
Dla Wójta Gminy Jaworze - Zdzis³awa Byloka i Radnego Powiatu Rudolfa Galocza

Za pomoc i podjêcie inicjatywy doprowadzaj¹cej do ochrony pieszych
         na odcinku ul. Zdrojowej przy posesjach na ostrym ³uku drogi.

  Sk³adaj¹
Rodzina ̄ abiñskich
Rodzina Czaderów

Ministerstwa Zdrowia. A wiêc wymiana mediów, dobudowa
wêz³ów sanitarnych, przebudowa pomieszczeñ szko³y dla
dzieci-pacjentów, oddzia³u rehabilitacji dzieciêcej itd. Koszt
szacunkowy  tych prac  zwi¹zanych z przebudow¹ bu-
dynku wyniesie oko³o 5-7 mln z³.
EJ: To jest doœæ du¿a kwota, czy widzi Pani  szansê-  a jeœli
tak to z jakich Ÿróde³ -na pozyskanie funduszy na ten cel?
G.Habdas: Tak, sk³adamy stosowne wnioski o pozyskanie
œrodków z funduszy unijnych i mamy nadziejê, ¿e nie zo-
stan¹ one  odrzucone. Poza tym musimy mieæ te¿ czêœæ
œrodków w³asnych.
EJ: Wracaj¹c do Oddzia³u „Jerzy II”-  jaki jest ogólny koszt
ca³ego remontu?
G.Habdas; Bez termomodernizacji koszt wyniesie oko³o
1,3 mln z³otych. Jest to du¿y szpital i gdyby policzyæ kosz-
ty  poniesione w tym roku na dokoñczenie  budowy Od-
dzia³u „Szymon”,  remont „Marii” i doliczaj¹c  koszt „Je-
rzego II” to  dochodzimy do 5 mln z³.
Wymagania wobec budynków stale wzrastaj¹. Trzeba pa-
miêtaæ, ¿e dawniej by³o to sanatorium, a dziœ jest to szpi-
tal. Abyœmy mogli dalej dzia³aæ musimy dostosowaæ szpi-

tal do wymogów przepisów, albo  po 2012 roku szpital prze-
stanie istnieæ.  Tak wiêc czasu na realizacjê  tych wszyst-
kich zadañ nie mamy za wiele.

Rozmawia³a  Agata Jêdrysko

Przed nami kolejny nowy rok szkol-
ny. Dla wielu dzieci to ich pierwszy
raz w „zerówce”,  w szkole podsta-
wowej , a dla starszych  gimnazjali-
stów i licealistów to  wejœcie w œwiat
bardziej wydawaæ by siê mog³o doj-
rza³y, choæ nie zawsze bezpieczny.

¯yjemy w œwiecie wielu  zagro¿eñ. Oprócz tych  najczêst-
szych jak  wypadki w drodze do i ze szko³y, mamy stycz-
noœæ i z zagro¿eniami, których mo¿emy unikn¹æ o ile mamy
w³aœciwy system wartoœci, o  ile dziecko, rodzice i wycho-
wawcy bêd¹  uœwiadomieni co do  wydawaæ by siê nieraz
mog³o – subtelnych zagro¿eñ, które – „mog¹ dotkn¹æ ka¿-
dego ale nie mnie”. Oprócz zasad bezpieczeñstwa ruchu
drogowego, ich przestrzegania nie tylko przez kierowców  ale

i same dzieci, do najczêstszych zagro¿eñ  wobec naszych
pociech nale¿y zaliczyæ  stosunkowo ³atwy dostêp do alko-
holu, narkotyków  i tzw pedofilii internetowej. W tym miejscu
skupimy siê na narkotykach. Ze wzglêdu na  ograniczenia
wydawnicze, dokonamy  wielu skrótów  w obszernym mate-
riale opublikowanym na stronie internetowej Komendy Miej-
skiej Policji w Bielsku-Bia³ej.
NIE WIERZ ZAPEWNIENIOM OSOBY BIOR¥CEJ NARKO-
TYKI, ̄ E ZAWSZE MO¯E PRZESTAÆ...
Czêsto nie zdajemy sobie sprawy z tego, ¿e w ka¿dym nar-
kotyku znajduje siê substancja aktywna, która stopniowo
w³¹cza siê w metabolizm komórkowy, co powoduje urucho-
mienie procesu uzale¿nienia. Sam fakt, ¿e ktoœ potrzebuje
narkotyku, aby czuæ siê lepiej oznacza ju¿ uzale¿nienie. Im
g³êbsza jest faza uzale¿nienia, tym objawy choroby s¹ bar-
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dziej widoczne - wynikaj¹ one z faktu utraty kontroli nad bra-
niem œrodków odurzaj¹cych. Wzrasta wówczas ryzyko
przedawkowania i œmierci. Dlatego nie wierz osobie, ¿e za-
wsze mo¿e przestaæ - gdyby to by³o takie proste ju¿ dawno
by to zrobi³a.
JAK ROZPOZNAÆ OSOBÊ ZA¯YWAJ¥C¥ NARKOTYKI LUB
SUBSTANCJE ODURZAJ¥CE?
Niektóre z  obserwowanych zmian w zachowaniu:
nag³e zmiany nastroju (euforia, lêk, panika) i aktywnoœci (okre-
sy wzmo¿onego o¿ywienia przeplatane ze zmêczeniem i
ospa³oœci¹);
zachowania nieadekwatne do zaistnia³ych sytuacji;
zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z poruszaniem
siê i utrzymaniem równowagi, przewracanie siê;
halucynacje i przywidzenia;
zaburzenia pamiêci oraz toku myœlenia;
s³owotok lub powolne, be³kotliwe wypowiedzi;
brak apetytu lub nadmierny apetyt;
bóle ro¿nych czêœci cia³a;
³amanie ustalonych zasad, napady z³oœci, bunt, agresja (
jeœli wczeœniej  takich objawów wczeœniej nie zauwa¿aliœmy
u dziecka);
spadek zainteresowania ulubionymi zajêciami;
spadek wyników w nauce, wagary, konflikty z nauczycielami;
niechêæ do rozmów, izolowanie siê od reszty domowników,
zamykanie siê w pokoju;
wynoszenie wartoœciowych przedmiotów z domu;
nag³a zmiana grona przyjació³ na innych (zwykle starszych);
wypowiedzi œwiadcz¹ce o pozytywnym stosunku do narko-
tyków
PRZEDMIOTY POSIADANE PRZEZ OSOBY BIOR¥CE
NARKOTYKI:
fajki, fifki, rurki do papierosów, bibu³ki papierosowe;
piktogramy - ma³e obrazki (wielkoœci znaczka pocztowego)
przedstawiaj¹ce ró¿nokolorowe symbole, rysunki, portrety
postaci z bajek itp.;
pastylki w ró¿nych kolorach z wyt³oczonymi wzorami (np.,
marka samochodu, znak horoskopu itp.) oraz leki bez recept;
ma³e foliowe torebeczki z proszkiem w ró¿nych kolorach (naj-
czêœciej bia³ym), z tabletkami, kryszta³kami lub suszem;
pogiête i opalone ma³e ³y¿eczki lub kawa³ki opalonej folii alu-
miniowej;
tubki, s³oiki, foliowe torby z klejem, buteleczki z rozpusz-
czalnikami i benzyn¹;
strzykawki, waciki, ig³y.
P R Z Y P O M I N A M Y !!!
POSIADANIE KA¯DEJ ILOŒCI NARKOTYKÓW JEST KA-
RALNE: "art. 48.1. Kto, wbrew przepisom Ustawy posiada
œrodki odurzaj¹ce lub substancje psychotropowe, podlega
karze pozbawienia wolnoœci do lat 3".

PRZED S¥DEM ODPOWIADA OSOBA, KTÓRA UKOÑCZY-
£A 13 LAT
CZÊSTOWANIE NARKOTYKAMI JEST RÓWNIE¯ NIELE-
GALNE:  "art. 45.1. Kto wbrew przepisom Ustawy udziela
innej osobie œrodka odurzaj¹cego lub substancji
psychotropowej, u³atwia albo umo¿liwia ich u¿ycie (...) pod-
lega karze pozbawienia wolnoœci do lat 3".
Myœlisz, ¿e Twoje dziecko jest wolne od narkotyków. Uczy
siê dobrze, nie sprawia wiêkszych problemów wychowaw-
czych. Powinieneœ jednak pamiêtaæ, i¿ u¿ywanie przez dzieci
narkotyków to codziennoœæ. Prawie w ka¿dej szkole, dysko-
tece mo¿na je kupiæ. Co trzeci uczeñ bielskich szkó³ próbo-
wa³ narkotyków. Szczególnie nale¿y zwracaæ uwagê aby
dziecko nie przyjmowa³o „gratisowych” poczêstunków  dziw-
nymi nieznanymi cukierkami, nie przyjmowa³o  napojów ,
które nie s¹ oryginalnie zamkniête, itd. Dramat uzale¿nienia
mo¿e dotkn¹æ ka¿dego, ka¿d¹ rodzinê.
Pamiêtaj o tym, ¿e nie wszystkie z wymienionych objawów
musz¹ siê pojawiæ. Wyst¹pienie kilku z nich, a nawet jedne-
go wskazuje jednak, ¿e powinieneœ bardziej zainteresowaæ
siê swoim dzieckiem. Im wiêcej z nich pojawi siê, tym obja-
wy choroby narkotykowej s¹ bardziej zawansowane lub ist-
nieje mo¿liwoœæ uzale¿nienia. Im g³êbsza jest faza uzale¿-
nienia tym objawy wyraŸniejsze, bardziej widoczne na ze-
wn¹trz . W sytuacji podejrzenia o branie narkotyków mo-
¿esz zakupiæ w aptece narkotest i sam sprawdziæ czy Twoje
dziecko jest pod wp³ywem narkotyków.
W razie wyst¹pienia kontaktu z narkotykami nie wstydŸ siê,
nie odrzucaj problemu. Liczy siê szybkoœæ Twojej reakcji.
Szukaj pomocy w:
Przychodni Profilaktyki i Lecznicza Uzale¿nieñ (bez ograniczeñ
wiekowych) - Bielsko-Bia³a, ul. Mostowa 1, tel. 812-30-42.
Miejskim Oœrodku Terapii Uzale¿nieñ (bez ograniczeñ wie-
kowych) - Bielsko-Bia³a, ul. Mostowa 1, tel. 822-79-83.
Oœrodku Rehabilitacji M³odzie¿y Nieprzystosowanej i Uza-
le¿nionej Lekowo (dla doros³ych) - Bielsko-Bia³a, ul. Kaszy-
ska 35, tel. 818-38-35.
Punkcie konsultacyjny (poradnictwo dla osób uzale¿nionych
i ich rodzin) - Bielsko-Bia³a, ul. 3-go Maja 5, tel. 822-92-79,
telefon zaufania- 812-26-67 (czynny od 16.oo - 21.oo)
Katolickim Oœrodku Wychowania i Resocjalizacji M³odzie¿y
"Nadzieja" (dla nieletnich od 13 do 18 lat ) - Bielsko-Bia³a, ul.
Barkowska 167c, tel. 816-07-67,
Centrum Pomocy Rodzinie (poradnia prawno-rodzinna) - Biel-
sko-Bia³a, ul. Brodziñskiego 22, tel. 815-76-32.
Policyjna Izba Dziecka - Bielsko-Bia³a, ul. D³uga 12, tel. 812-
17-52.
Policyjny telefon zaufania - 814-25-25.
Policyjny telefon dy¿urny - 997
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Agencja Us³ug Jêzykowych
Polok Krzysztof

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

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

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

Kursy Jêzykowe
Biuro t³umaczeñ

Kursy jêzyka angielskiego
dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych

–   Kursy ogólne
–   Kursy przygotowuj¹ce do egzaminów
–   Kursy dla firm
–   Kursy specjalistyczne

ZAPISY i INFORMACJE
43-385 JASIENICA 291 ( Krzy¿ówka)

Pon, wt, œr, pt  15.00-17.30
lub telefonicznie:  692-45-16-12 (do godz.20.00)

E-mail; masterschool@op.pl
www.masterschool.ovh.org

MASTER  SCHOOL
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Zespó³ Starzy Przyjaciele ZR Jaworze

Nabo¿eñstwo Ekumeniczne i ceremo-
nia³ do¿ynkowy

Od lewej - Gospodarze do¿ynek od prawej Wójt z
ma³¿onk¹

Nasi gospodarze do¿ynek i gminy
wœród goœci z Powiatu Bielskiego

Ceremonia³ do¿ynkowy

Tomik
wierszy J.
Chmiela

Towarzystwo Mi³osników Jaworza Zwycie¿cy w zawodach Strongdrwal Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka

Widownia  amifiteatru Orkiestra Dêta Glorieta Wieczorna wspólna zabawa
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Echo Jaworza
XXII Jaworzañski Wrzesieñ

Zawody Strongdrwal
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