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Apel Spo³ecznej Rady Ochrony i Odnowy
Zabytków w Jaworzu publikowany w zwi¹zku ze zbli¿aj-
cym siê Œwiêtem 1 Listopada i tradycyjnie organizowan¹ w tym dniu
kwest¹ na rzecz jaworzañskich  po-
mników. W apelu czytamy m.in;
Wa¿ne, aby w tym tak niezwyk³ym
dniu, pamiêtaæ tak¿e o tych, który-
mi ju¿ nikt z bliskich ¿yj¹cych nie
mo¿e siê opiekowaæ. Chodzi tu g³ów-
nie o groby zabytkowe, znajduj¹ce
siê na obu cmentarzach, w których
pochowane s¹ szcz¹tki Jaworzan
spo³ecznie zas³u¿onych (w tym tak-
¿e z kwatery hrabiowskiej). Ich pa-
miêæ najlepiej mo¿emy czciæ w³¹-
czaj¹c siê w opiekê i renowacjê.
Wiêcej na stronie 9.

Dzieje pomnika
Marsza³ka.

W tym roku bêdziemy obcho-
dzili 80-t¹ rocznicê odzyska-
nia przez Polskê niepodleg³o-
œci. Krótkie dzieje pomnika
Marsza³ka Pi³sudskiego w
Parku Zdrojowym w Jaworzu
od momentu jego powstania,
poprzez jego losy w okresie
okupacji i potem okres PRL,
a¿ do roku 1992 kiedy to Mar-
sza³ek J.Pi³sudski "powróci³"
znów na obelisk prezentuje-
my na stronie 13.

W numerze ponadto informacje
gminne - a wiêc z dzia³alnoœci Wójta
Gminy Zdzis³awa Byloka, z prac
Rady Gminy - w tym sprawozdanie z
XVIII Sesji RG Jaworze, komunikaty Urzê-
du Gminy. Równie¿ sta³e "bloki tema-
tyczne", jak relacje z dzia³alnoœci sto-
warzyszeñ i organizacji pozarz¹do-
wych, a tak¿e o sportowych emocjach,
jakich dostarczaj¹; Klub £uczniczy X-
10 Jaworze  oraz Czarni Jaworze.

O jesieni inaczej... Jesieñ to nie
tylko cudne barwy lasów liœciastych. To tak¿e
czas infekcji, os³abienia organizmu. W tym nu-
merze zamieszczamy trzy teksty dotycz¹ce
szeroko rozumianych "jesiennych  proble-
mów". Tekst "Szko³a Zdrowego ¯ycia"
jest  krótkim poradnikiem o tym jak i co goto-
waæ aby wzmocniæ odpornoœc organizmu. W
artykule ponadto dwa przepisy na jarskie pe³-

ne witamin potrawy. Szczegó³y na stronie 12.
Ponadto  cenne uwagi Policji  w ramach programu Bezpieczna Dro-
ga do Szko³y czyli co zrobiæ aby pomóc naszym dzieciom bezpiecz-
nie dotrzeæ do i ze szko³y. Szczegó³y na str. 18.
Ostatni tekst z "jesiennego" cyklu dotyczy  depresji, a w³aœciwie
tego jak z ni¹ walczyæ. Tekst ten polecamy na stronach 16-17.

Foto z prywatnych zbiorów
W³adyslawa DuŸniaka

MIESIÊCZNIK LOKALNY GMINY JAWORZE
MIESIÊCZNIK · Rok XVIII · Nr 198 · PaŸdziernik 2008 · Nak³ad 1950 egz. · ISSN 1234-6853

czasopismo bezp³atne



2008 ROKPaŸdziernik ECHO JAWORZA str. 2

Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE

We wrzeœniu, a konkretnie 24 (œroda) goœci³ pan w Re-
publice Czeskiej?
Tak by³em w Tøanovicach, to jest niedaleko granicy, po czeskiej
stronie Œl¹ska Cieszyñskiego i tam rozmawia³em ze starost¹
gminy o Kamorni Lhotka. Wspólnie chcemy zrealizowaæ pro-
jekt pod nazw¹ Polsko Czeskie Centrum Wspierania Turystyki
i Rekreacji. Z naszej strony mowa o Dolinie Jasionki, ze strony
czeskiej w grê wchodzi Dolina Stonawki.
Chcemy wykorzystaæ budynek Szko³y Podstawowej w Jaworzu
Na³ê¿u, który trzeba gruntownie wyremontowaæ, a zamierzamy w
przysz³oœci wybudowaæ  camping i jednoczeœnie niedu¿y hotel  z
centrum konferencyjnym i z zapleczem gastronomicznym, s³u¿¹-
cym do obs³ugi tego hotelu. Koszt inwestycji to 1,5 mln z³.
Kwota jest du¿a, a zatem potrzebne bêdzie dofinansowanie.
S¹ takie mo¿liwoœci, bowiem bêdzie to wspólny projekt Pol-
sko - Czeski, sk³adany w Pradze, przez Czechów i rozlicza-
ny przez Czechów. Bardzo skomplikowany jeœli chodzi o lo-
gistykê, ale nale¿y  przyj¹æ to wyzwanie, i jak to siê mówi
potocznie, trzeba siê do niego przymierzyæ. Jeœli chodzi o
dofinansowanie mam tu na myœli 85% ca³oœci kosztów. Wiêc
jest o co walczyæ, tym bardziej, ¿e szko³a w Na³ê¿u popada
w ruinê. Dotychczas budynek by³ przez poprzedni¹ radê- to
znaczy w 2002 roku – wydzier¿awiony Stowarzyszeniu Cha-
rytatywnemu Ignis, którym zawiaduje ks. Ignacy Czader.
Dzier¿awa trwaæ mia³a do 2017 roku, ale prezes stowarzy-
szenia, zdecydowa³ siê na zmiany. Odst¹pi³ od tej umowy, a
my w zamian dajemy mu mo¿liwoœæ korzystania z obiektu
przez dwa miesi¹ce w roku .
Kolejnym ciekawym tematem jest sprawa Zwi¹zku Ko-
munalnego Ziemi Cieszyñskiej.
Tak¿e i w tej instytucji goœci³em. Wa¿na informacja, zwi¹-
zek obecnie jest ju¿ w likwidacji. Tak¹ decyzjê podj¹³ Woje-
woda Œl¹ski. Na miejsce zwi¹zku zostanie powo³ane stowa-
rzyszenie pod t¹ sama nazw¹, z tym, ¿e my – jako gmina
Jaworze- do tego stowarzyszenia nie przystêpujemy, nie je-
steœmy czêœci¹ powiatu cieszyñskiego i jakby pod wzglê-
dem interesu nie jest nam po drodze.  Gwoli historii warto
przypomnieæ, ¿e zwi¹zek powsta³ przede wszystkim, ¿eby
rozwi¹zaæ problem wody w powiecie cieszyñskim. Wodo-
ci¹gi cieszyñskie, to miêdzy innymi dziecko tej organizacji.
Jako, ¿e ¿ycie nie toleruje pustki, my przyst¹piliœmy do lo-
kalnej grupy dzia³ania Lider Plus w Bielsku -Bia³ej. Czyli te
sk³adki, które p³aciliœmy w Cieszynie przerzucamy do Biel-

ska. W ka¿dym z powiatów zosta³y powo³ane takie w³aœnie
lokalne grupy . Z programu rozwoju obszarów wiejskich na
ten cel zosta³y wyasygnowane œrodki i mo¿na korzystaæ z
dotacji w granicach od 500 do 600 tyœ z³otych. Te pieni¹dze
bêd¹ przeznaczone na rewitalizacjê centrum Jaworza.
Temat wa¿ki czyli budowa zbiornika wodnego w Na³ê¿u.
Ze strony gminy wygl¹da to tak. Zmieniamy plan zagospo-
darowania przestrzennego, jak zostanie on zmieniony, rzecz
bêdzie kontynuowana. Muszê zaznaczyæ, ¿e to nie gmina
bêdzie budowa³a zbiornik, w tym przypadku my mamy stwo-
rzyæ mo¿liwoœci, przygotowaæ teren pod inwestycjê pod wzglê-
dem prawnym, a ktoœ inny bêdzie inwestorem. Nas nie staæ
na 60 mln z³, bo tyle to bêdzie kosztowa³o. To inwestycja na
lata, wiadomo, ¿e zapasy wody kurcz¹ siê, ju¿ teraz wystê-
puj¹ jej niedobory i w zwi¹zku z tym niezaprzeczalnie zbior-
nik jest gminie potrzebny. Jak ju¿ teren bêdzie przekszta³co-
ny i przygotowany , bêdziemy oczekiwali inwestora. Kto nim
zostanie , zobaczymy. Zbiornik retencyjny jest przewidziany
w planach inwestycyjnych Urzêdu Marsza³kowskiego i mamy
potwierdzenie, ¿e w przypadku, gdy tylko fundusze unijne
rusz¹ to i wzglêdem tej budowy „coœ drgnie”.
- Ambitne plany inwestycyjne, a co za tym idzie potê¿-
ne pieni¹dze nañ potrzebne.
Jeœli by tak popatrzeæ na te wszystkie nasze zamierzenia, to
istotnie przerastaj¹ one znacznie mo¿liwoœci finansowe gminy.
A przecie¿ nie w stu procentach dostaniemy œrodki z zewn¹trz
i nie na wszystko. W zwi¹zku z tym zobaczymy, co uda nam siê
wykonaæ, na ile ¿ycie i rzeczywistoœæ wprowadzi korektê w na-
sze plany. To, ¿e my dzisiaj mamy takie projekty i takie zamie-
rzenia, to dobrze, bo musimy je mieæ. W przeciwnym wypadku
œwiadczy³o by to o tym, ¿e pewne rzeczy sobie odpuszczamy i
nie walczymy. Plany s¹ ogromne, zdajemy sobie sprawê z tego,
¿e nie wszystko uda nam siê osi¹gn¹æ. Priorytetem dla gminy
s¹ przede wszystkim kanalizacja, nastêpnie rozbudowa centrum
sportowego i boiska i oczywiœcie balneologia. W tym ostatnim
przypadku nasz fundusz nie bêdzie obci¹¿ony, ale sprawa jest
trudna. To s¹ obecnie najwa¿niejsze dla nas plany, a wszystkie
dodatkowe projekty i tak musz¹ byæ, bowiem nie mo¿emy do-
prowadzi do tego, ¿eby na przyk³ad pewnego dnia buldo¿er prze-
wróci³ szko³ê w Na³ê¿u, bo jest ona zdewastowana. W zwi¹zku
z tym wci¹¿ szukamy nowych mo¿liwoœci.

Z Wójtem Gminy Jaworze Zdzis³awem Bylokiem
rozmawia³a Agata Jêdrysko

Trzeba planowaæ, trzeba szukaæ rozwi¹zañ.
Wywiad z Wójtem Gminy Jaworze Zdzis³awem Bylokiem.
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Flesz wiadomoœci gminnych.

Pat w rozmowach.
Aqua – Bielskie Przedsiêbiorstwo Wodno -Kanalizacyjne nie
ma na razie wolnych œrodków, by kontynuowaæ budowê wo-
doci¹gu na ulicy Kalwaria. Przypominamy, ¿e dziêki tej in-
westycji zaopatrzone w wodê bêdzie Jaworze Górne. Pro-
jekt rodzi³ siê w bólach przez trzy lata, potem wyst¹pi³y pew-
ne utrudnienia. Brakowa³o pozytywnej opinii w kwestii lokali-
zacji przepompowni. Obecnie uda³o siê uzyskaæ pewien kon-
sensus. Osoba prywatna sprzeda³a dzia³kê pod przepom-
powniê, ale jak ju¿ wspominaliœmy Aqua nie ma  w tej chwili
pieniêdzy. Trwaj¹ rozmowy. Gmina przygotowa³a projekt, któ-
ry zosta³ z³o¿ony do Regionalnego programu Operacyjnego
w sprawie kanalizacji na terenie Jaworza. Je¿eli coœ siê nie
powiedzie, to przygotowywany jest kolejny projekt do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska, a stamt¹d wê-
druje on do Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska w
Warszawie, gdzie bêdzie oceniany. Jest o co powalczyæ,
bowiem gra toczy siê o 34 mln z³. To kwota powalaj¹ca dla
bud¿etu gminy, ale tyle bêdzie kosztowa³a kanalizacja Ja-
worza. Przypominamy, ¿e projekt obejmuje ca³¹ gminê.

Kompleks sportowy przy ulicy Koralowej.
Budowa w toku. W tym roku boisko zosta³o odwodnione,
teraz bêdzie og³oszony przetarg na zakup materia³ów na na-
wierzchniê i w przysz³ym roku wiosn¹ inwestycja zostanie
dokoñczona. Potem drobne zabiegi kosmetyczne czyli po-
sianie trawy i na nowej p³ycie boiska bêdzie mo¿na rozgry-
waæ – miejmy nadziejê- niezapomniane dla Jaworza mecze.
W przysz³ym roku w³adze gminy bêd¹ siê stara³y o dofinan-
sowanie tej inwestycji z Urzêdu Marsza³kowskiego.

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 1.
Ta inwestycja zosta³a zg³oszona ju¿ na przysz³y rok do
Orlika. Przypominamy, ¿e to nazwa programu „Moje Bo-
isko – Orlik 2012”, a zak³ada on budowê ogólnodostêp-
nych, bezp³atnych kompleksów boisk sportowych wraz z
szatniami i zapleczem socjalnym, w ka¿dej gminie na te-
renie ca³ego kraju. Za³o¿eniem Programu jest udostêpnie-
nie dzieciom i m³odzie¿y nowoczesnej infrastruktury spor-
towej w celu aktywnego uprawiania sportu. Tutaj Jaworze
mo¿e liczyæ na dofinansowanie w wysokoœci ok. 660 tys
z³. Wk³ad w³asny gminy to ok 330 tys z³. Koszt przedsiê-
wziêcia nie powinien przekroczyæ miliona. Jest szansa
zatem, aby w przysz³ym roku i to boisko cieszy³o oczy
Jaworzan.

Hala Sportowa.
7 mln z³. to koszt hali, ale jest œwiate³ko w tunelu, bowiem
gmina z³o¿y³a wniosek do funduszy unijnych. Teraz wszy-
scy ze zniecierpliwieniem czekamy decyzji europejskich
decydentów.  Je¿eli gmina nie otrzyma pieniêdzy, to na razie
hala pozostanie w sferze marzeñ. Jednak – co trzeba pod-
kreœliæ- gminni fachowcy od pozyskiwania funduszy, bêd¹
nadal szukaæ mo¿liwoœci zdobycia pieniêdzy na budowê Hali
Sportowej.

Centrum Balneologiczne.
Trwaj¹ przygotowania do przetargu na dzier¿awê terenu pod
centrum. Przypominamy, ¿e chodzi o 5 hektarów gruntu na-
przeciwko gminy. Zamys³ jest taki, ¿eby teren wydzier¿awiæ
na 30 lat, warunkiem zaœ dzier¿awy bêdzie oczywiœcie wy-
budowanie kompleksu balneologicznego w Jaworzu. Czy to
siê uda? Czas poka¿e, ale warto trzymaæ kciuki.

XVIII  Sesja Rady Gminy Jaworze
W dniu 27 sierpnia 2008 roku odby³a siê XVIII Sesja Rady
Gminy Jaworze. Obrady prowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Andrzej Œliwka. W sesji uczestniczyli wszyscy radni
czyli 15 osób.
Powo³ano Komisjê Uchwa³ i Wniosków w sk³adzie; Jan Ste-
kla i Jan Bathelt
Nie zg³oszono propozycji  zmian do proponowanego porz¹d-
ku obrad.
Za przyjêciem porz¹dku obrad  g³osowa³o 14 radnych, 1
wstrzyma³ siê od g³osu.
Pkt 5 Zatwierdzenie  protoko³ów z sesji RG Jaworze z dnia
24 czerwca br.
Za przyjêciem protoko³u   g³osowa³o – 15 radnych.
Pkt 6  Podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y, które wczeœniej by³y
tematem obrad w³aœciwych problemowo komisji Rady:

A)zmiany  bud¿ecie  gminy na rok 2008 które s¹ zwi¹zane  z
koniecznoœci¹ dofinansowania przez gminê   budowy siedzi-
by Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Bielsku-Bia³ej , sp³at¹
kredytu zwi¹zanego z realizacj¹ programu niskiej emisji,
budow¹ boiska przy Szkole Podstawowej nr 1,  planów utwo-
rzenia Polsko-Czeskiego Centrum wspierania Turystyki i
Rekreacji „ Dolina Jasionki” na terenie dawnej szko³y pod-
stawowej w Jaworzu Na³ê¿u .
Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o  15 radnych.
B)   omówienie realizacji  uchwa³y  Nr VII/53/07 Rady Gminy
Jaworze  z dnia 26 kwietnia 2007 roku  w sprawie zaci¹gniê-
cia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na finansowanie
zadania pn „Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Jaworze”.
Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 15 radnych.
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C) omówienie projektu  uchwa³y dotycz¹cej  udzielenia pomo-
cy finansowej Gminie Bielsko-Bia³a na realizacjê zadania inwe-
stycyjnego pt „Œciana  pamiêci poœwiêcona wiêŸniom i ofiarom
niemieckich  obozów koncentracyjnych pochodz¹cych z regio-
nu Podbeskidzia”. Gmina Jaworze wesprze tê inicjatywê
Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 15 radnych.
D)omówienie kwestii zwi¹zanej z dofinansowaniem przez Gmi-
nê Jaworze  budowy  siedziby PSP  w Bielsku-Bia³ej. Ze sto-
sown¹ proœb¹ w tej sprawie do gmin Powiatu Bielskiego wyst¹-
pi³ Komendant PSP w Bielsku-Bia³ej i Prezydent Miasta Biel-
ska-Bia³ej. Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 15 radnych.
E) Upowa¿nienie Wójta Gminy Jaworze  do z³o¿enia w imieniu
Gminy Jaworze wniosku oraz przyjêcia do realizacji  przedsiê-
wziêcia  inwestycyjnego pn „Budowa sieci  kanalizacji sanitar-
nej w Gminie Jaworze” finansowanego ze œrodków Funduszu
Spójnoœci oraz Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowi-
sko. Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 15 radnych
F) Nabycie przez Gminê Jaworze  prawa w³asnoœci  nierucho-
moœci gruntowej oznaczonej  jako pgr 1383/10, stanowi¹cej
czêœæ ulicy Smrekowej. Sprawa dotyczy regulacji statusu
prawnego drogi le¿¹cej czêœciowo na prywatnym terenie.
Za przyjêciem uchwa³y glosowa³o 13radnych, 2 radnych
wstrzyma³o siê od g³osu.
G)  Skargi  dotycz¹cej dzia³alnoœci Wójta  Gminy Jaworze.
Skarga dotyczy³a odciêcia kanalizacji œciekowej na prywat-
nej  posesji przez wspó³w³aœciciela obiektu.  Radni w toku
dyskusji przedstawili swoje stanowiska w/w temacie.
Za przyjêciem uchwa³y uznaj¹c¹ skargê za bezzasadn¹ g³o-
sowa³o 15 radnych
H)  Przyznanie medalu „Zas³u¿ony dla  rozwoju Jaworza” dla El¿-
biety  Marsza³ek. Wniosek taki z³o¿y³a Dyrektor Gimnazjum mgr
Janina Holeksa  i Zarz¹d Ligi Morskiej i Rzecznej w Bielsku-Bia³ej.
Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 15 radnych.
I) Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jaworze. Po
dyskusji przyst¹piono do g³osowania. Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Andrzej Œliwka poinformowa³ o rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie dotycz¹ce zasad wy-
nagradzania pracowników samorz¹dowych. Stwierdzi³, i¿ ostatnia
podwy¿ka dla wójta mia³a miejsce 1,5 roku temu. Radny Ro-
man Lorek poinformowa³, i¿ komisja nie stoi na stanowisku nie-
przyznania podwy¿ki wójtowi, jednak¿e oczekuje uzasadnie-
nia, na podstawie którego mog³aby wydaæ opiniê. Przedstawi³
sytuacjê zwi¹zan¹ z informacjami ukazuj¹cymi siê w prasie, a
dotycz¹cymi inwestycji zwi¹zanej ze Ÿród³ami geotermalnymi.
Dodatkowo poinformowa³ o rozmowie jak¹, w zwi¹zku z powy¿-
szym, przeprowadzi³ z Marsza³kiem Województwa.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Zbigniew Putek poinformowa³, i¿
do teczki Komisji Bud¿etu i Finansów na 8 dni przed sesj¹
wp³yn¹³ projekt uchwa³y dotycz¹cy ustalenia wynagrodzenia

dla wójta. Wyjaœni³, ¿e zadaniem przewodnicz¹cego komisji
by³o przestawienie tego  projektu na posiedzeniu Komisji i
wypracowaniu  opinii ( pozytywnej b¹dŸ negatywnej). Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka przytoczy³ podsta-
wy prawne dotycz¹ce pracy komisji, z których wynika, ¿e
zadaniem komisji jest jej wydanie opinii /negatywnej lub pozy-
tywnej/ i przedstawienie jej radzie.
Radny Roman Lorek kolejny raz wyjaœni³, i¿ komisja domaga³a
siê uzasadnienia do przedmiotowej uchwa³y. Radny Jan Stekla
wnioskowa³ o zdjêcie z porz¹dku obrad sesji pkt. 6 ppkt. w
sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jaworze
Rada Gminy przeg³osowa³a wniosek radnego Jana Stekli  w
sprawie: zdjêcia z porz¹dku obrad sesji pkt. 6 ppkt. i w spra-
wie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jaworze:
7 – g³osów za,
8 – g³osów przeciw.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jaworze:
Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 8 radnych, przeciw 6,
wstrzyma³  siê 1
Nastêpnie Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok przedstawi³
sprawozdanie z pracy wójta w okresie miêdzysesyjnym oraz
podejmowane zarz¹dzenia. Odniós³ siê do sprawozdania:
przedstawi³ zaawansowanie prac zwi¹zanych z budow¹ wodoci¹-
gu na ul. Kalwarii. Koniec inwestycji planowany jest na wrzesieñ.
Po wykonaniu przedmiotowego wodoci¹gu zostanie po³o¿ony dy-
wanik asfaltowy, na którego przetarg ju¿ zosta³ rozstrzygniêty.
Wyjaœni³, i¿ spotkania z gminami partnerskimi z Czech, S³o-
wacji i Wêgier umo¿liwiaj¹ pozyskanie funduszy z tzw. pro-
gramu Transgranicznego.
Poinformowa³, ¿e stanowisko Kierownika Samodzielnego
Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej zosta³o powierzone pani
doktor Katarzynie Dziêcio³, która przyjê³a do pracy na 4/5
etatu doktora Grembowskiego.
Kolejnym punktem obrad by³y  zapytania i  interpelacje.
Poruszona zosta³a kwestia odwiertów i przysz³oœci Centrum
Balneologicznego w Jaworzu.  Przedstawiona zosta³a opinia
prawna dotycz¹ca tego tematu  oraz opinia Urzêdu Marsza³-
kowskiego. Mieszkaniec Jaworza  w zwi¹zku ze z³o¿on¹ de-
klaracj¹ wicemarsza³ka Ormañca podczas ubieg³orocznych
do¿ynek /zobowi¹zaæ dyrektora Biura Prawnego Sikorê do „nie-
zw³ocznego za³atwienia przekazania odwiertów”/, zapyta³ czy
zosta³a wydana i przekazana gminie opinia w tej sprawie.
Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok poinformowa³, ze przed-
miotowa opinia zosta³a wydana. Owa opinia prawna wskazy-
wa³a, i¿ proponowane rozwi¹zanie by³oby wadliwe prawnie.
Wójt zaproponowa³  dalsz¹ analizê mo¿liwoœci w tym zakre-
sie na kolejnej sesji.
Nastêpnie Radny Jan Stekla poprosi³ o wyjaœnienie redaktora
naczelnego Echa Jaworza  Wojciecha Bertischa pisma jakie
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skierowa³ do wójta i instytucji z terenu gminy. Zastêpca Wójta
Gminy Rados³aw Osta³kiewicz poinformowa³, ¿e zarz¹dzeniem
Wójta Gminy Jaworze pan Wojciech Bertisch zosta³ odwo³a-
ny ze stanowiska redaktora naczelnego Echa Jaworza, a funk-
cjê t¹ powierzono panu Piotrowi Filipkowskiemu. Wyjaœni³, i¿
przedmiotowe pismo potraktowane zosta³o, jako wypowiedze-
nie warunków pracy. Wojciech Bertisch wyjaœni³ m.in., ¿e Echo
Jaworza jest gazet¹ samorz¹dow¹, która ma okreœlone cele
i funkcje /m.in. jako przedmiot komunikacji spo³ecznej wójta
z mieszkañcami/. W zwi¹zku z brakiem tej¿e komunikacji w
opinii W.Bertischa - zaproponowa³ powo³anie „zespo³u”, które-
go zadaniem by³oby nadzorowanie pracy redakcji.
W wolnych wnioskach radny Zbigniew Putek  zaproponowa³
zaproszenie przez Wójta na posiedzenie Spo³ecznej Rady Sa-
modzielnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej Kierownika Oœrodka
Zdrowia Katarzynê Dziêcio³ oraz doktora Grembowskiego.
Radny Jerzy Ryrych zaproponowa³ powo³anie komisji ds.
zbadania zgodnoœci inwestycji prowadzonych w Jaworzu z
planem zagospodarowania przestrzennego Jaworza w sk³a-
dzie 3 do 5 osób. Uzasadni³ to tym, ¿e mimo wielokrotnych
prób spotkania siê z przedstawicielem starosty zajmuj¹-
cym siê wydawaniem zezwoleñ na budowê/przebudowê, nie
uda³o siê do takiego spotkania doprowadziæ. Celem przed-
miotowego spotkania by³oby wyjaœnienie nierównego trak-
towania mieszkañców/inwestorów.
Radny Roman Lorek wnioskowa³ o odczytanie i przeanalizo-
wanie na najbli¿szej sesji pisma z dnia 21.07.2008r. Redak-
tora Naczelnego Echa Jaworza Wojciecha Bertischa, skie-
rowanego do Przewodnicz¹cego Rady
Rada Gminy Jaworze przeg³osowa³a wniosek radnego Zbignie-
wa Putka w sprawie: zobowi¹zania wójta do zaproszenia na
najbli¿sze posiedzenie Spo³ecznej Rady Samodzielnego Gmin-
nego Zak³adu Opieki Zdrowotnej zaprosiæ nowo powo³anego
Kierownika Katarzynê Dziêcio³ oraz doktora Grembowskiego.
11 – g³osów za,
3 – g³osy wstrzymuj¹ce,
1 – g³os przeciw.
Rada Gminy Jaworze przeg³osowa³a wniosek radnego Jerze-
go Ryrycha w sprawie: przygotowania uchwa³y powo³uj¹cej
komisjê w sk³adzie 3 do 5 osób do wyjaœnienia zgodnoœci/
niezgodnoœci niektórych inwestycji na terenie gminy Jaworze
z obowi¹zuj¹cym planem zagospodarowania przestrzennego.
15 – g³osów za.
Komisja Uchwa³ i Wniosków odczyta³a wniosek radnego
Romana Lorka w sprawie odczytania i przeanalizowania na
najbli¿szej sesji pisma z dnia 21.07.2008r. Redaktora Na-
czelnego Echa Jaworza Wojciecha Bertischa skierowanego
do Przewodnicz¹cego Rady.
Radny Roman Lorek wycofa³ z³o¿ony wniosek

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze Andrzej Œliwka stwierdzi³,
i¿ przedmiotowe pismo mo¿e zostaæ ewentualnie przedyskutowa-
ne na Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji. Koñcz¹c obra-
dy XVIII Sesji Rady Gminy, Przewodnicz¹cy RG Andrzej Œliwka
podziêkowa³ wszystkim za aktywny udzia³ w  posiedzeniu.
Pe³ne teksty sprawozdañ  z   Sesji Rady Gminy Jaworze  s¹
zawarte w Protoko³ach  z Sesji RG , które  s¹ dostêpne  do
wgl¹du w Urzêdzie Gminy Jaworze oraz na  stronie  interne-
towej  Gminy Jaworze; www.jaworze.pl
Opracowanie redakcyjne na podstawie  wstêpnego Protoko³u.
Do druku zatwierdzi³  Przewodnicz¹cy RG Andrzej Œliwka

Z prac Komisji Rady Gminy Jaworze

W dniu 22 wrzeœnia br. odby³o siê posiedzenie  Komisji
Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu. G³ównym tema-
tem obrad by³o rozpatrzenie wniosków  organizacji spo-
³ecznych kandydatów  do nagrody  Lauru Srebnej Cie-
szynianki oraz Nagrody im. Ks. Józefa Londzina. Ko-
misja pozytywnie zaopiniowa³a przedstawione kandy-
datury. Po zatwierdzeniu na najbli¿szej Sesji RG zo-
stan¹  podane  do publicznej wiadomoœci.

Oprac. Zygmunt Podkówka
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze

Sprawozdanie z realizacji zadania pu-
blicznego Gminy Jaworze na rok 2008.
Zgodnie z treœci¹ zarz¹dzenia Nr 5/08 z dnia 28 stycznia
2008 roku Wójt Gminy Jaworze og³osi³ otwarty konkurs ofert
na zadanie publiczne gminy w dziedzinie "Promowanie i kul-
tywowanie tradycji i wartoœci regionalnych Jaworza wœród
spo³ecznoœci miejscowej i spo³ecznoœci zaprzyjaŸnionych
gmin zagranicznych" na rok 2008.
Na realizacjê przedmiotowego zadania ofertê z³o¿y³ "Spo³eczny
Komitet Obrony Demokracji w Jaworzu", a po zmianie nazwy
zgodnie z postanowieniem S¹du Rejonowego w Bielsku-Bia³ej z
dnia 17 czerwca 2008 roku "Stowarzyszenie "Nasze Jaworze".
W oczach cz³onków Komisji Konkursowej, dzia³aj¹cej pod
przewodnictwem Sekretarza Gminy pani Anny Skotnickiej-
Nêdzka, oferta uznana zosta³a za adekwatn¹ i merytorycz-
nie zgodn¹ z treœci¹ og³oszonego konkursu, wpisuj¹c¹ siê w
jego cele oraz odpowiadaj¹c¹ zamierzonym rezultatom, wo-
bec czego Wójt Gminy Jaworze podj¹³ decyzjê w sprawie wy-
boru przed³o¿onej przez nas oferty i zawar³ z nasz¹ organizacj¹
w dniu 14 marca 2008 roku Umowê Nr ASO 0716/01-2/08.
W ramach realizacji tego zadania w trakcie IV Polsko - Cze-
sko - S³owackich Dni Europy w Jaworzu od 1 do 4 maja 2008
roku, podczas wyjazdu na Jarmark Ligocki w Ligotce Kame-
ralnej w Czechach i Gmin Streèno, Bella i Terchova na S³o-
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wacji  w dniach 26 i 27 lipca 2008 roku oraz XXII Jaworzañ-
skiego Wrzeœnia w dniach 6 i 7 wrzeœnia 2008 roku zorgani-
zowaliœmy nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:
dzieci i m³odzie¿ z Przedszkola Nr 1 oraz Szko³y Podstawo-
wej przygotowa³y wystawy swoich prac;
ko³a zainteresowañ dzia³aj¹ce przy Parafii Ewangelicko-Au-
gsburskiej zaprezentowa³y swoje wyroby artystyczne;
Ko³o Emerytów i Rencistów zorganizowa³o pokaz prac szyde³-
kowych, wystawki "Na szkle malowane", haftu na obrazie "Ig³¹
malowane" oraz prac wykonywanych z bibu³y - bibu³karstwo;
Stowarzyszenie "Nasze Jaworze" urz¹dzi³o wystawy plonów
do¿ynkowych oraz "Kwiaty w fotografii;
Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Jaworza zorganizowa³y pokazy
tradycyjnych czynnoœci gospodarskich, takich jak wyrób
mas³a i smalcu po³¹czony z poczêstunkiem;
Pani W¹sowicz zaprezentowa³a wyroby koronkarskie;
odby³y siê spotkania z twórcami ludowymi dzia³aj¹cymi na
terenie Jaworza oraz pokazy rzeŸbiarstwa i wystawa regio-

nalnych wyrobów artystycznych;
Ko³o Pszczelarzy zorganizowa³o pokaz wyrobów pszczelarskich
oraz przeprowadzi³o szkolenia w zakresie hodowli pszczó³;
Zespó³ Regionalny Jaworze przedstawi³ wyk³ad tematyczny
po³¹czony z pokazem stroju cieszyñskiego;
Towarzystwo Mi³oœników Jaworza zorganizowa³o wystawê "Ja-
worze w starej fotografii" oraz na starych pocztówkach; dla ze-
spo³ów artystycznych wystêpuj¹cych w tych dniach oraz innych
organizatorów przygotowano i wydano oko³o 1.100 posi³ków.
Zleceniodawca, czyli Gmina Jaworze na realizacjê przedmio-
towego zadania przeznaczy³a dotacjê w wysokoœci 5.000,-
z³otych, z czego wydatkowano 4.985,40 z³ zgodnie z opra-
cowanym kosztorysem. Pozosta³a kwota w wysokoœci 14,60
z³. zostanie zwrócona zleceniodawcy.
Stowarzyszenie "Nasze Jaworze" pragnie podziêkowaæ
wszystkim, którzy przyczynili siê do realizacji tego zadania.

Opracowa³: Zdzis³aw Niemczyk

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 kopalnianych
ceny groszku osi¹gnê³y wysok¹ cenê, co postawi³o pod znakiem
zapytania sens eksploatacji kot³ów z paleniskiem retortowym.

Aby uniezale¿niæ u¿ytkowników od takich praktyk w bie¿¹-
cym roku producenci kot³ów z paleniskiem retortowym i po-
dajnikiem œlimakowym poprzez zmiany konstrukcyjne wpro-
wadzi³y 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
dofinansowania wymiany kot³a w kwocie nie przekraczaj¹-
cej 5.000 z³
Szczegó³owych informacji udziela Pan Krzysztof  Bia³y -
Operator Programu w Punkcie Konsultacyjnym w poniedzia³ki
i czwartki w godzinach 14.30 – 17.00 (tel. 502 313 836)  lub
w Urzêdzie Gminy Pani Malwina Nowoczek  pokój nr 203 w
godzinach pracy UG (tel. 33/817 21 95).

INFORMACJA
Dotycz¹ca Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Jaworze

Segregacja odpadów
Na terenie Gminy Jaworze pojemniki na selektywn¹ zbiórkê
odpadów (pety) znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych miejscach:
- ul. Wapienicka ko³o Gimnazjum;
- ul. Œrednia;
- na skrzy¿owaniu ul. Podgórskiej z ul. Kalwaria;
- na skrzy¿owaniu ul. Wrzosowej z ul. Cisow¹;
- ul. Zdrojowa ko³o sklepu nr 10;
- ul. Pogodna;

- ul Turystyczna na ostatnim przystanku autobusowym;
- ul. S³oneczna ko³o basenu;
- ul. S³oneczna ko³o Goruszki.
Informujemy mieszkañców gminy Jaworze, ¿e w zwi¹zku
z powstaj¹cym nielegalnym wysypiskiem odpadów na par-
kingu przy ul. Wapienickiej powy¿ej Amfiteatru, zosta³
zlikwidowany pojemnik na pety.
Wobec powy¿szego uprzejmie prosimy o zaniechanie dal-
szego sk³adowania odpadów w w/w miejscu.
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Powrót z ¯agania
Gimnazjum nr 1 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu przy-
jê³o czêœæ  chlubnych tradycji 1 Dywizji Pancernej dowodzo-
nej przez genera³a St. Maczka.. W zwi¹zku z tym spo³ecz-
noœæ szkolna w³¹cza siê w ró¿nego rodzaju dzia³ania doty-
cz¹ce kultywowania pamiêci genera³a, jak i jego ¿o³nierzy.
12 wrzeœnia tego¿ roku na zaproszenie genera³a dywizji Paw-
³a Lamli – dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Pancernej  im. Kró-
la Jana III Sobieskiego pojecha³am do ̄ agania na obchody
œwiêta tej dywizji. Dywizja ta obecnie sprawuje   opiekê nad
szko³ami i placówkami oœwiatowo – wychowawczymi nosz¹-
cymi imiê genera³a  Maczka. A swoje œwiêto obchodzi  na
pami¹tkê wielkiej Wiktorii Wiedeñskiej maj¹cej nierozerwal-
ny zwi¹zek z Królem Janem III Sobieskim. Oprócz tego  na-
wi¹zuje ona do tradycji 1 Dywizji Pancernej dowodzonej przez
genera³a Stanis³awa Maczka. Objawem tego s¹ miêdzy in-
nymi elementy munduru ¿o³nierskiego cechuj¹cego siê za-
wartoœci¹: czarny beret, czarny naramiennik, czarny krawat
oraz skrzyde³ko husarskie. Ale przede wszystkim  charakte-
ryzuje j¹  niezwyk³a dynamicznoœæ, taktyka,  oraz ho³dowa-
nie chlubnym tradycjom 1 Dywizji Pancernej  oraz tradycjom
1 Drezdeñskiego Korpusu Pancernego. Tak¿e bardzo du¿o
zdzia³a³a ona na rzecz przedsiêwziêæ organizowanych w ra-
mach „Partnerstwa dla pokoju” w ramach którego przepro-
wadzano æwiczenia i szkolenia poligonowe w Holandii, Hisz-
panii, Polsce i we Francji. Dywizja ta znana jest równie¿ z
uczestnictwa w misjach pokojowych i stabilizacyjnych orga-
nizowanych przez NATO, ONZ i Uniê Europejsk¹. Tak¿e  bra³a
udzia³ w misjach w Iraku i Afganistanie, a swoich ¿o³nierzy
skierowa³a  do Republiki Czad w Afryce.
Dlatego te¿ jesteœmy dumni, ¿e ta dywizja obecnie pe³ni pie-
czê na nasz¹ placówk¹. W zwi¹zku z tym m³odzie¿ nasza
bêdzie mog³a uczestniczyæ w wyjazdach do jednostki woj-

NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯

Z ¯YCIA GIMNAZJUM

skowej np. do Sobieszewa, utrzymywaæ kontakt z jej ¿o³nie-
rzami w celu ho³dowania tradycjom wojskowym i patriotycz-
nym. Ponadto  szko³a nasza wejdzie jako cz³onek wspiera-
j¹cy w sk³ad nowo utworzonej Federacji Organizacji Polskich
Pancerniaków maj¹cej siedzibê w ̄ aganiu.

Tekst i zdjêcia
mgr Janina Holeksa

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu

Spotkanie w galerii
W piêknie urz¹dzonej i przytulnej „Galerii ” przy ulicy Zdrojowej w
Jaworzu 25 wrzeœnia br. w ramach akcji „Literackie Fanaberie –
raz jeszcze” odby³o siê „przedpo³udnie autorskie” z pisark¹ Bar-
bar¹ Kosmowsk¹. „Literackie Fanaberie” odbywaj¹ siê po raz
drugi. Patronem ca³ej akcji jest Biblioteka Œl¹ska. Goœæmi autorki
„Buby” byli uczniowie klasy szóstej oraz kilkoro gimnazjalistów z
miejscowych szkó³ wraz z opiekunami, natomiast rolê gospoda-
rza pe³ni³a szefowa biblioteki gminnej p. Danuta Worotyñska.
Zanim uczniowie wraz z opiekunami zasypali autorkê gra-
dem pytañ p. Kosmowska opowiedzia³a o sobie tzn. czym
siê zajmuje zawodowo poza pisaniem, choæ jak stwierdzi³a

Porozumienie bez barier.
Wypracowanie zasad owocnej wspó³pracy by³o tematem
spotkania zespo³u redakcyjnego Echa Jaworza z przed-
stawicielami Rady Gminy. Samorz¹dowcy i dziennikarze
przy wspólnym stole zasiedli 19 wrzeœnia. Pierwsz¹ gru-
pê reprezentowali: Przewodnicz¹cy  RG Andrzej Œliwka,
Wiceprzewodnicz¹cy  RG Zygmunt Podkówka , Wice-

przewodnicz¹cy RG Zbigniew Putek  oraz Krystyna
Szczypka- Przewodnicz¹ca Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Promocji  RG . W imieniu Urzêdu Gminy wyst¹-
pi³ Wicewójt Rados³aw Osta³kiewicz. Osi¹gniêto pe³ne po-
rozumienie w kwestii opracowywanie informacji z po-
szczególnych sesji Rady Gminy oraz przygotowywania
informacji dotycz¹cych prac poszczególnych Komisji RG.
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twórczoœæ czasami zajmuje jej wiêcej czasu ni¿ dzia³alnoœæ
zawodowa. Uczniów przede wszystkim interesowa³o dlacze-
go zajmuje siê pisaniem, co woli tworzyæ – poezjê czy pro-
zê, czy uprawianie literatury sprawia jej przyjemnoœæ i sk¹d
czerpie pomys³y do swoich powieœci? Pani Kosmowska by³a
mile zaskoczona doœæ powa¿nymi pytaniami m³odych roz-
mówców, ale stara³a siê odpowiadaæ wyczerpuj¹co na ka¿-
de postawione zagadnienie, szczególnie te, które dotyczy³y
twórczoœci. Jak stwierdzi³a pisaniem zajmowa³a siê od za-
wsze, tzn. odk¹d pamiêta. Jednak o pierwszych próbach,
podobnie jak wielu autorów nie chce pamiêtaæ, gdy¿ mówi¹c

delikatnie, by³y raczej nieudane. Dopiero po wydaniu pierw-
szych powieœci poczu³a siê w pe³ni autork¹. Prawdziwy suk-
ces przyszed³ po wydaniu ksi¹¿ki „Teren prywatny”, który
wygra³ konkurs literacki „Dziennik polskiej Bridget Jones”.
Od tego momentu do autorki przylgnê³a „³atka” polskiej Brid-
get Jones, specjalistki od literatury kobiecej. Kiedy o tym
mówi³a, ciê¿ko wzdycha³a, gdy¿ stara siê walczyæ z tym nie-
s³usznym okreœleniem, które siê jej przypisuje. Powiedzia³a
wprost: „¿e Bridget Jones jest jedna, tak jak jedna jest Barba-
ra Kosmowska, ale to jakby nikogo nie interesuje”. Ma jednak
nadziejê, ¿e kolejne jej powieœci udowodni¹, ¿e ma s³usznoœæ.
Na razie myœli o wydaniu specyficznego tomiku poetyckiego
dla dzieci, który opowiada³by o trudnych sytuacjach ¿ycio-
wych m³odych ludzi. Liczy na to, ¿e nak³oni dobrych ilustrato-
rów, ¿e pomog¹ jej w tym przedsiêwziêciu i byæ mo¿e w przy-
sz³ym roku pojawi siê ciekawa ksi¹¿ka, czego pani Kosmow-
ska sobie bardzo ¿yczy³a. Swoimi planami na przysz³oœæ
autorka „Puszki” zakoñczy³a „przedpo³udnie autorskie”.
Po spotkaniu mo¿na by³o dostaæ autograf od pisarki oraz
zakupiæ jej najnowsze ksi¹¿ki. Tych, których nie by³o na
„przedpo³udniu autorskim” mo¿na uspokoiæ, ¿e powieœci pani
Barbary Kosmowskiej mo¿na bêdzie wypo¿yczyæ w jawo-
rzañskiej bibliotece gminnej lub bibliotece gimnazjalnej.

Piotr Bo¿ek

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ

Wszystko o Zuchach z SP 1 w Jaworzu
Próbna Gromada Zuchowa, która powsta³a przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Jaworzu dzia³a od  wrzeœnia.Odby³a siê ju¿
pierwsza zbiórka w której uczestniczy³o 34 dzieci. Obrzêdy
i zwyczaje naszej gromady dopiero siê kszta³tuj¹. Sta³y sk³ad
zweryfikuj¹ kolejne zbiórki. Wszystkie zuchy uczêszczaj¹
do SP nr 1 w Jaworzu. Zbiórki odbywaj¹ siê raz w tygodniu –
w pi¹tki w godzinach od 16.00 do 17.30.  Póki co gromada
jest na okresie próbnym dopiero po trzech miesi¹cach zo-
stanie jej nadany numer oraz  zostanie zatwierdzona nazwa
przez Komendanta Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Bia-
³ej. W tym czasie zuchy zapoznaj¹ siê z prawem Zucha oraz
zostan¹ przygotowane do obietnicy zuchowej, bêdzie to pierw-
sza tak wa¿na uroczystoœæ naszej gromady,na któr¹ bêdzie-
my chcieli zaprosiæ naszych rodziców.
Dru¿ynowa – hm. Joanna Buzderewicz, funkcjonariusz
Policji  Komisariatu Policji III w Bielsku-Bia³ej; wykszta³ce-
nie pedagogiczne, Ukoñczony kurs Dru¿ynowych harcerskich
oraz kurs Kadry Kszta³c¹cej
Przyboczny – pwd. Wojciech Biela (otw. phm) Wykszta³-
cenie œrednie techniczne -Ratownik Medyczny, pracownik
Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. Ukoñczony Kurs  Dru-
¿ynowych Harcerskich.

CELE I ZAMIERZENIA  PRACY  GROMADY  NA ROK  2008

– wzbogacenie wiedzy zuchów o œwiecie, kulturze innych krajów,
– uczenie tolerancji,
– poszanowania drugiego cz³owieka, œwiata;
– zdobywanie sprawnoœci zespo³owych;
– poznawanie naszej najbli¿szej okolicy, tej dalszej równie¿;
– nauka demokracji;
– przybli¿enie zuchom historii Polski;
– wzbogacanie obrzêdowoœci gromady
– rozwijanie indywidualnych zainteresowañ zuchów;
– zdobywanie sprawnoœci indywidualnych;
– powierzanie zadañ, uczenie odpowiedzialnoœci;
– rozwijanie wyobraŸni;
– motywowanie do zdobywania gwiazdek;
– przygotowanie zuchów do z³o¿enia Obietnicy Zucha;
– zdobywanie gwiazdek;
– wspó³praca z innymi;
– udzia³ w imprezach hufcowych organizowanych dla zuchów;
integracja z innymi gromadami zuchowymi,
– udzia³ gromady w letniej Akcji Obozowej Hufca Beskidz-
kiego w Pogorzelicy

hm. Joanna Buzderewicz
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PLANY I DOKONANIA ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH
I ZESPO£ÓW ARTYSTYCZNYCH

Szanowni Jaworzanie oraz drodzy go-
œcie i sympatycy Jaworza
W dniu 1 listopada, podobnie jak co roku, obchodziæ bêdzie-
my œwiêto Wszystkich Œwiêtych  lub Pami¹tki Umar³ych ( w
spo³ecznoœciach  ewangelickich).
Po raz kolejny licznie odwiedzimy nasze oba cmentarze, by
przy grobach zmar³ych, w zadumie œwiec, wspomnieniem
czciæ ¿ycie tych, których nie ma ju¿ wœród ¿ywych. S¹ jed-
nak w naszej pamiêci wspólnie prze¿yte chwile, namacalne
dowody ich istnienia i nauki wedle, których ¿yjemy.
Wa¿ne, aby w tym tak niezwyk³ym dniu, pamiêtaæ tak¿e o
tych, którymi ju¿ nikt z bliskich ¿yj¹cych nie mo¿e siê opie-
kowaæ. Chodzi tu g³ównie o groby zabytkowe, znajduj¹ce
siê na obu cmentarzach, w których pochowane s¹ szcz¹tki
Jaworzan spo³ecznie zas³u¿onych (w tym tak¿e z kwatery
hrabiowskiej). Ich pamiêæ najlepiej czciæ mo¿emy w³¹czaj¹c
siê w opiekê i renowacjê pomników.
W zwi¹zku z powy¿szym  zarz¹d Spo³ecznej Rady  Ochro-
ny i Odnowy Zabytków Jaworza prosi, aby równie¿ w czasie
tegorocznych jesiennych odwiedzin  na cmentarzach, po-
chyliæ siê nad tymi grobami, a w razie potrzeby uprz¹tn¹æ i
po³o¿yæ kwiat czy te¿ znicz, symbol naszej pamiêci. Naj-
czêœciej s¹ to kwatery osób pochowanych przed 1950 ro-
kiem, których rodziny tak¿e ju¿ zmar³y.  W zwi¹zku z tym
zarz¹d Spo³ecznej Rady Ochrony i Odnowy Zabytków w Ja-
worzu  uprzejmie  prosi o  z³o¿enie  datków na rzecz dalszej
ochrony i renowacji  jaworzañskich  zabytków, w czasie te-
gorocznych kwest na cmentarzach, które bêd¹ zbierane  w
dniu 1 listopada, przy czym na cmentarzu  ewangelickim
dary te bêd¹ zbierane wspólnie z  cz³onkami Polskiego To-
warzystwa Ewangelickiego w Jaworzu, a  na cmentarzu ka-
tolickim wspólnie z  cz³onkami Akcji Katolickiej  w Jawo-
rzu.
Za z³o¿one ofiary  i aktywn¹ opiekê  nad zabytkowymi groba-
mi  i miejscami pamiêci    z góry dziêkujemy, jednoczeœnie
informujemy, ¿e zebrane pieni¹dze, tak¿e w tym roku w ca-
³oœci przeznaczone bêd¹ na  renowacjê zabytków  na obu
cmentarzach wyznaniowych. Jednoczeœnie informujemy, ¿e
w bie¿¹cym roku w  naszym planie  pracy przewidzieliœmy
renowacjê dwóch zabytkowych grobów na cmentarzu ewan-
gelickim. Do chwili obecnej odrestaurowaliœmy  jeden z tych
grobów, a dwa nastêpne  przygotowywane s¹ do  renowacji i
konserwacji. Bli¿sze informacje w tej sprawie   podamy w
jednym  z nastêpnych numerów Echa Jaworza.

Za Zarz¹d Spo³ecznej Rady
Sekretarz /-/  Jan Knie¿yk

„Wszystko po góralsku”
Co zrobiæ aby w cha³upie by³ zawsze dobrobyt ?

Z pewnoœci¹ odpowiedzi na te i inne pytania mo¿na znaleŸæ w ksi¹¿ce
W³adys³awa Bu³ki „Wszystko po góralsku”, która wraz z autorem

goœci³a w Jaworzu. Posiady sta³y
siê œwietn¹ okazj¹, by przybli¿yæ
folklor ̄ ywiecczyzny i sylwetkê pi-
sarza,  a wszystko to mia³o miej-
sce 14 wrzeœnia w Galerii Pod Gro-
niem, u pp. Steklów na corocznej
imprezie zorganizowanej przez To-
warzystwo Mi³oœników Jaworza.
Folklor ¿ywiecki i tradycje regional-
ne od lat s¹ pasj¹ W³adys³awa
Bu³ki, który   ³¹czy³ to zami³owanie

z prac¹ polityka, dziennikarza i zwi¹zkowca. Warto przypomnieæ
krótko, za autorem, i¿ ten by³ pos³em na sejm II i III kadencji oraz
senatorem V kadencji, obecnie dzia³a w  krakowskim oddziale
Zwi¹zku Literatów Polskich. Zatem wrzeœniowe jaworzañskie
posiady pe³ne by³y opowieœci o folklorze Ziemi ¯ywieckiej, trady-
cjach regionalnych i zwyczajach. Wœród  wspó³czesnych prê¿nych
oœrodków  regionalizmu W³adys³aw Bu³ka wymieni³   wydawnictwo
„Gazeta ̄ ywiecka”, które jego zdaniem jest swoist¹ kronik¹ regionu
ukazuj¹c¹ siê ju¿ od 20 lat . Z inicjatywy wydawnictwa co roku
organizowane s¹ wybory  „Ludzie roku ̄ ywiecczyzny”, wybory naj-
piêkniejszej góralki  itp. Dla pe³nej jasnoœci nale¿y dodaæ, i¿ W³ady-
s³aw Bu³ka jest redaktorem naczelnym „Gazety ¯ywiec-
kiej”,tote¿ omówi³ krótko jej dzia³alnoœæ, owocem której s¹
miêdzy innymi Kalendarz ¯ywiecki, S³ownik Biograficzny
¯ywiecczyzny obejmuj¹cy dot¹d biogramy ponad 1000 osób.
Ostatnim elementem prelekcji by³a prezentacja w³asnego dorobku
literackiego. Wœród omawianych ksi¹¿ek znalaz³y siê:  „Weselne
œpiewanie”- zbiór oko³o 3200 pieœni i piosenek, „P³yñ po morzach i
oceanach”- monografia statku „ ̄ ywiec” czyli opis rejsu autora tym-
¿e korablem oraz wspominana ju¿ wielokrotnie pozycja „Wszystko
po góralsku”. Jednak autor nie osiad³ na laurach, bowiem na ukoñ-
czeniu jest  „Ma³y s³ownik gwary góralskiej z Rycerki  Górnej” zwie-
raj¹cy ponad 2000  s³ów.. W³adys³aw Bu³ka podkreœli³, ¿e zawsze
by³ dumny z tego, ¿e jest synem gór, nigdy nie wstydzi³ siê swojego
pochodzenia ani gwary.  Godny podkreœlenia jest fakt, jego auten-
tycznego zaanga¿owania   w dzia³alnoœæ regionaln¹ , która stanowi
prawdziw¹ pasjê ¿yciow¹.  Posiady zakoñczy³a dyskusja z prele-
gentem  oraz tradycyjne podziêkowanie Zarz¹du TMJ  dla mówcy.

Opracowa³a Agata Jêdrysko

POSIADY TMJ
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Jak co roku, we wrzeœniu, zorganizowana zosta³a przez pa-
rafiê Opatrznoœci Bo¿ej  w Jaworzu pielgrzymka, tym razem
na Ziemiê K³odzk¹ - szlakiem sanktuariów Maryjnych Dolne-
go Œl¹ska.

Ziemia K³odzka to region
historyczno-geograficzny
na styku Sudetów Œrod-
kowych i Wschodnich, o
granicach przewa¿nie na-
turalnych (tworzonych
przez grzbiety górskie i
rzeki), ustalonych ju¿ w
œredniowieczu, przypomi-
naj¹ca kszta³tem na ma-
pie ukoœnie u³o¿ony pro-
stok¹t. Jakoœ niezwykle

szybko dotarliœmy do K³odzka, historycznej stolicy Ziemi
K³odzkiej. To jej najwiêksze miasto, o którym w 981r. wspo-
mina³ kronikarz Kosmas. Tutaj te¿ spotkaliœmy siê z naszym
przewodnikiem, który w niezwykle barwny sposób, pe³en hu-
moru, wprowadza³ nas w tajemnice tych uroczych, cieka-
wych miejsc, zak¹tków i historycznych wydarzeñ. Wbrew
pozorom, tutejsze zabytki wcale „nie mówi¹ po polsku”, ale
najczêœciej po niemiecku (lub ³acin¹), a reliktem silnych
zwi¹zków z Czechami by³o pozostawanie tego regionu a¿
do 1972 roku w archidiecezji praskiej koœcio³a katolickiego.
Ale s¹ tu te¿ cenne œlady polskie: w r. 1399 w miejscowym
klasztorze powsta³ na zamówienie królowej Jadwigi Psa³terz
Floriañski – jeden z najs³ynniejszych zabytków piœmiennic-
twa polskiego.
Z K³odzka pojechaliœmy do „wód” - do Polanicy-Zdroju, mia-
sta i uzdrowiska po³o¿onego na skraju Kotliny K³odzkiej, u
wylotu Piekielnej Doliny. Ju¿ w 1625 r. zosta³y opisane tutej-
sze Ÿród³a mineralne, które zaczêto leczniczo wykorzysty-
waæ jednak dopiero na pocz¹tku XIX w.
Kolejny dzieñ naszego wêdrowania prowadzi³ nas do nie-
zwykle urokliwego miejsca: do Ska³ Adrszpaskich w Cze-
chach, znanych jako Skalne Miasto. Po drodze zatrzyma-
liœmy siê w miejscowoœci Broumov. A z Broumowa – nieda-
leko ju¿ by³o do Skalnego Miasta. Przez d³ugie lata wiedza
o Skalnych Miastach w okolicach Teplic nad Metuj¹ i Ad-
rszpachu by³a raczej niewielka. Okoliczni mieszkañcy szu-
kali w nich schronienia, kiedy czuli siê zagro¿eni w swych
domostwach. W ska³ach znajdowali kryjówkê i ochronê
przed niebezpieczeñstwami w czasach wojny. Dopiero ok.
roku 1700 z s¹siedniego Œl¹ska zaczêli przybywaæ do Ardsz-
pachu pierwsi turyœci. Szlakami tymi spacerowa³o wielu
znanych ludzi, m.in. królowa pruska Luiza, król polski Fry-

deryk August, cesarz Józef II, cesarz austriacki Karol i wie-
lu innych. Ca³y szlak turystyczny po Skalnym Mieœcie ma
d³ugoœæ 3,5 km – a jego zwiedzanie trwa ok. 3 godziny. W
drodze powrotnej odwiedziliœmy Stary Wielis³aw – i koœció³
pw. œw. Katarzyny Aleksandryjskiej, w którym przechowy-
wana jest cudami s³yn¹ca figura Matki Boskiej Bolesnej. W
drodze do Gniezna mia³ siê tutaj zatrzymaæ œw. Wojciech.
Papie¿ Bonifacy VIII w 1300 r. nazwa³ to miejsce „niebiañ-
skim zak¹tkiem”. Figurkê wyrzeŸbi³ w 1274 roku mieszka-
niec wioski Schneider. Ujrza³ podobno jaœniej¹c¹ postaæ,
która poprosi³a o wyrzeŸbienie figury i obieca³a deszcz ³ask.
Dot¹d rodzinie Schneiderów nie wiod³o siê najlepiej; z tru-
dem wi¹zali koniec z koñcem i byli nêkani przez choroby.
Wszystko zmieni³o siê, gdy powsta³a figurka. Odt¹d cuda
nie opuszczaj¹ Wielis³awia. Opisano je po czesku i po nie-
miecku w starych kronikach. Gdy drewniany koœció³ek spalili
husyci, przeszukuj¹cy zgliszcza mieszkañcy wsi zdumieli
siê, gdy pod popio³em znaleŸli nietkniêt¹ figurkê Maryi. A
dziœ? Sanktuarium opiekuj¹ siê Biali Sercanie. Z przejê-
ciem opowiadaj¹ o cudownie uzdrowionej przed dwu laty
osiemnastolatce. Mieszkaj¹ca w K³odzku dziewczyna za-
chorowa³a na raka mózgu. Co miesi¹c przyje¿d¿a³a z mam¹
do Wielis³awia na maryjne nabo¿eñstwa w trzecie soboty
miesi¹ca. Gdy trafi³a na badania do szpitala, lekarze byli
zadziwieni: rak znikn¹³!
Trzeci dzieñ naszego wêdrowania po k³odzkiej ziemi rozpo-
czêliœmy od Kudowy – Czermnej, gdzie obok koœcio³a œw.
Bart³omieja znajduje siê Kaplica Czaszek, która jest jednym
z trzech takich obiektów w Europie. Powsta³a ona z inicjaty-
wy miejscowego proboszcza, który wzniós³ kaplicê w 1776
roku i przez kolejnych trzydzieœci lat wraz z parafialnym gra-
barzem wydobywa³ z okolicznych pól i zbiorowych mogi³
szcz¹tki poleg³ych i zmar³ych w czasie wojny 30-letniej, wiel-
kiej zarazy cholery i wojen œl¹skich. Œciany i sklepienie Ka-
plicy wy³o¿one s¹ 3 tysi¹cami czaszek i piszczeli, kolejne
szcz¹tki ( ponoæ ok. 21 tysiêcy) zosta³y z³o¿one w krypcie
kaplicy.
Na naszej trasie znalaz³y siê tak¿e Duszniki-Zdrój, miasto i
uzdrowisko w dolinie Bystrzycy Dusznickiej. I wreszcie –
Wambierzyce zwane Œl¹sk¹ Jerozolim¹. Pierwsze wzmian-
ki o tej miejscowoœci pochodz¹ z 1330 roku. Legenda g³osi,
¿e w tym miejscu jeszcze w XII wieku niewidomy Jan z Ra-
szewa odzyska³ wzrok i zobaczy³ Matkê Bo¿¹ z Dzieci¹t-
kiem.
Œlepy Jan, czu³ siê nikomu niepotrzebny, wiedzia³, ¿e jest
ogromnym ciê¿arem dla rodziny. Modli³ siê gor¹co o od-
zyskanie wzroku. Nadaremnie. Wci¹¿ otacza³a go ciem-
noœæ. Zrezygnowany wsta³ i chcia³ zrobiæ krok w przód.

Szlakiem sanktuariów Maryjnych Dolnego Œl¹ska.
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Potkn¹³ siê i uderzy³ w ogromny konar lipy. Jego bezrad-
noœæ siêgnê³a zenitu. Nagle zaskoczony podniós³ g³owê i
w konarach drzewa ujrza³ (po raz pierwszy w ¿yciu!) nie-
wielk¹ figurkê Maryi. Odzyska³ wzrok! Wieœæ o cudownym
uzdrowieniu w mig obieg³a ca³¹ okolicê. Do Wambierzyc
ju¿ w XIII wieku zaczê³y przybywaæ pielgrzymki. Do dzi-
siaj jest to najpopularniejsze sanktuarium dolnoœl¹skie.
Lipê, na której Jan z Raszewa ujrza³ Madonnê, œciêto. Na
jej miejscu wyros³a potê¿na bazylika zbudowana na podo-
bieñstwo Jerozolimy. Od niedawna gospodarzami Œl¹skiej
Jerozolimy s¹ o. franciszkanie. Byliœmy wzruszeni, gdy
Ojciec Bronis³aw wspi¹³ siê na o³tarz, by znieœæ dla nas
maleñk¹ figurkê Maryi, któr¹ wszyscy pielgrzymi ca³uj¹ z
szacunkiem. Spod tkanej sukienki mo¿na by³o zobaczyæ
wychylon¹ r¹czkê Jezusa, na której siedzi wyrzeŸbiony
niewielki go³¹bek.
Tym akcentem po¿egnaliœmy Dolny Œl¹sk. Zaledwie „dotknê-
liœmy” tej ziemi, a w sercu pozosta³a têsknota za innymi
pere³kami tej dolnoœl¹skiej ziemi.      POAK Jaworze

Ghana; o swoich wra¿eniach z podró¿y do tego afrykañskie-
go kraju opowiada³ ks. dr Adrian Korczago na spotkaniu
Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jawo-
rzu w dniu 15 wrzeœnia br.
Sw¹ podró¿ odby³ w 1999 roku na zaproszenie konferencji
duchownych koœcio³ów chrzeœcijañskich jaka odbywa³a siê
w stolicy tego kraju Akrze. Jednak prze¿ycia osobiste i wra-
¿enia  jakich dozna³ w zetkniêciu siê z tym egzotycznym
krajem, jego ludŸmi, kultur¹, poziomem ¿ycia, by³y przed-
miotem jego wyst¹pienia.
Ghana to kraj le¿¹cy w Zachodniej Afryce Równikowej. Po-
wierzchnia 238 tyœ. km kw., ludnoœæ – 21,5 mil. Od 1993
roku republika z demokratycznie wybieranym parlamentem i
prezydentem, ale znacz¹cym wp³ywie na w³adzê plemien-
nych wodzów murzyñskich. Kraj z tropikalnym klimatem i
roœlinnoœci¹, ludnoœci¹ o asfaltowym kolorze skóry, gdzie
bia³y cz³owiek wzbudza wielk¹ sensacjê.
Ks. dr Adrian Korczago, ubrany w koszulê haftowan¹ w bar-
wach narodowych Ghany i zawieszon¹ stu³¹, któr¹ otrzyma³
z wyszytym swoim nazwiskiem jako duchowny, opowiada³
nam z wrodzon¹ sobie swad¹ i barwnoœci¹ jêzyka o swoich
wra¿eniach a to o jaszczurkach 20 centymetrowych wêdru-
j¹cych po jego pokoju i ³azience, o warunkach sanitarnych,
przechowywaniu ¿ywnoœci, zakupach na prowizorycznych
bazarach, o podró¿owaniu taksówk¹ ca³y dzieñ za jednego
dolara, toaletach, których nie ma, o ¿yciu ludzi, którzy maj¹
stale czas, s¹ uœmiechniêci i ¿yczliwi, o pobycie na pla¿y

Z podró¿y ewangelickiego pastora
po Afryce

gdzie czarny jak smo³a Murzyn siê nie opala, drewnianych
domeczkach, mieszkaniach, wœród których wrak autobusu
jest ju¿ luksusem.
Na osobne zaakcentowanie nale¿y udzia³ w pogrzebie wo-
dza wodzów plemion murzyñskich. Jego zabalsamowane
cia³o czeka³o na pochówek a¿ przedstawiciele innych kra-
jów w tym europejskich przyjad¹ do stolicy Ghany. Uczest-
nicy pogrzebu ubrani w ¿a³obne stroje tylko czarne i czer-
wone przechodzili w d³ugich kolejkach ko³o jego trumny
oddaj¹c mu pok³on a nastêpnie w innym pomieszczeniu
witali siê z jego nastêpc¹. Do bia³ych sam wyci¹ga³ rêkê,
wspó³plemieñcom jego rêkê na powitanie podnosi³ s³uga.
Interesuj¹cym by³ równie¿ opis nabo¿eñstwa chrzeœcijañ-
skiego, w którym jako goœæ z pozdrowieniem uczestni-
czy³. Prowizoryczne acz du¿e budynki koœcielne wype³-
nione s¹ po brzegi, g³oszone S³owo Bo¿e w krótkich aka-
pitach po angielsku, t³umaczone jest od razu na 15 narze-
czy, zrozumienie i prze¿ycie treœci akcentowane jest przez
wiernych powstaniem z miejsca, tañcem i œpiewem. Na-
bo¿eñstwa trwaj¹ wiêc 3-4 godziny ale uczestnicy nie oka-
zuj¹ zniecierpliwienia. Duchowni mê¿czyŸni postrzegani
s¹ przez wiernych jako szamani plemienni i podczas na-
bo¿eñstwa wypêdzaj¹ z osób nawiedzonych i opêtanych
z³e duchy a czyni¹ to skutecznie uderzeniem kuksañca w
g³owê. Podobnych praktyk ³¹cz¹cych wierzenia plemien-
ne z wiar¹ chrzeœcijañsk¹ jest wiele, st¹d te¿ przyjêcie
czystej wiary chrzeœcijañskiej wœród ludów œrodkowej Afryki
jest utrudnione.
Ks. dr Adrian Korczago ilustrowa³ swoje wypowiedzi liczny-
mi zdjêciami, rekwizytami i pami¹tkami a nade wszystko
seriami przeŸroczy. Jego wyst¹pienie nagrodzone zosta³o
burz¹ oklasków i zapewnieniem z jego strony, ¿e znów do
nas wróci tym razem z relacj¹ z podró¿y do Irlandii i wra¿eñ
z pobytu wœród polskiej emigracji nowego pokolenia ale to
ju¿ w przysz³ym roku.
Kwesta cmentarna 1 listopada w dzieñ Pami¹tki Umar³ych
Cz³onkowie naszego Oddzia³u kwestowaæ bêd¹ jak co roku
u bram naszego cmentarza aby z zebranych datków od
odwiedzaj¹cych a sk³adanych hojnie i ze zrozumieniem,
móc dokonywaæ kolejnych renowacji wa¿nych miejsc po-
chówków.
W 2008 roku dokonano renowacji grobu pastorostwa Kata-
rzyny i Jana Lasotów za kwotê 2000,-z³, zlecono zmianê
napisów i renowacjê grobu dra Czopa, a w okresie zimo-
wym zostanie odrestaurowany krzy¿ na starej czêœci cmen-
tarza.
Wszystkie prace odbywaj¹ siê pod nadzorem Spo³eczne-
go Rady Ochrony i Odnowy Zabytków w Jaworzu.
O wynikach kwesty poinformujemy w kolejnym numerze
„Echa”.      Leopold K³oda
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„Polak, Wêgier dwa bratanki”.
Winobranie, a potem
k¹piel w basenach ter-
malnych – to tylko nie-
liczne atrakcje, jakich
mogliœmy doœwiadczyæ
podczas krótkiego po-

bytu na Wêgrzech. Wrzeœniowa (13-14.09) wycieczka  do
Jaszszentandras- gminy zaprzyjaŸnionej z Jaworzem-, zo-
sta³a zorganizowana pod egid¹ Stowarzyszenia Nasze Ja-
worze. 13 wrzeœnia zwiedzaliœmy Eger- urokliwe, zabytko-
we miasto. Pierwsze wzmianki o wêgierskim grodzie poja-

Z dzia³alnoœci Stowarzyszenia Nasze
Jaworze

wiaj¹ siê ju¿ w 1009 roku, jest to data za³o¿enia biskupstwa
przez króla Stefana I Œwiêtego. Cudnymi wizytówkami mia-
sta s¹ m.in. neoklasycystyczna bazylika, XVIII wieczna cer-
kiew czy minaret, pozosta³oœæ po dawnym meczecie. Oprócz
zwiedzania by³y i inne atrakcje, bowiem mieliœmy okazjê
zobaczyæ korowód organizowany dla uczczenia Œwiêta Wi-
nobrania. Jak widaæ na za³¹czonym zdjêciu ró¿ni siê on nie-
co od tego, „naszego jaworzañskiego”,  pe³nego ró¿norod-
nych pojazdów i okraszonego ciekawymi scenkami. Pobyt
w Egerze zakoñczyliœmy  zwiedzaniem winnic  w „Dolinie
Piêknej  Pani”, oczywiœcie nie oby³o siê be¿ skromnej degu-
stacji. Wieczorna, wspólna zabawa ludowa, by³a znakomi-
tym zwieñczeniem Œwiêta Winobrania.

Zygmunt Podkówka

Szko³a Zdrowego ¯ycia
Podczas XXII Jaworzañskiego Wrzeœnia miejscowy zbór
Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego prowadzi³  pokazy
gotowania zdrowych pokarmów, degustacje , a tak¿e rozpro-
wadza³ literaturê fachow¹ dotycz¹c¹ szeroko rozumianej
kuchni i kulinariów. Obiecaliœmy Czytelnikom  wróciæ do tego
tematu co te¿ niniejszym czynimy.
Jesieñ i zima generalnie nie sprzyjaj¹ naszemu zdrowiu i sa-
mopoczuciu. Czy mo¿na coœ zrobiæ, aby ten stan rzeczy po-
prawiæ. Owszem, warto zacz¹æ od kuchni, wszak¿e ka¿dy
lubi jeœæ. Mariola Stekla z Koœcio³a Adwentystów Dnia Siód-
mego ma swoje sposoby, by ustrzec siebie i najbli¿szych przed
nieciekawymi skutkami jesienno- zimowego przesilenia:
M. Stekla: Na pewno mo¿emy zacz¹æ stosowaæ naturalne
œrodki, które mog¹ byæ jednoczeœnie znakomitymi przypra-
wami. Mam tu na myœli czosnek i cebulê. Mo¿emy profilak-
tycznie za¿ywaæ zrobiony przez nas syrop z dodatkiem mio-
du. Ponadto soki z warzyw i owoców; marchew, jab³ko, bu-
rak, warto wypijaæ codziennie tak¹ szklankê zdrowia. My-
œlê, ¿e to s¹ dobre, zdrowe i smaczne rady na to, jak zabez-
pieczyæ siê przed jesienno- zimowymi przeziêbieniami.
E. J: A teraz przepis na jesienne wegetariañskie danie.
M. Stekla; Na pewno bardzo fajny jest bigos wegetariañski, gdzie
mamy kapustê kiszon¹ i s³odk¹. Kapusta jest wszak¿e bardzo zdro-
wa, zawiera mnóstwo witaminy C. Do tego dodajemy jeszcze pie-
czarki i paprykê i du¿o cebuli. Typowo jesienne danie. Z kolei sma-
lec wegetariañski jest rewelacyjnym „smarowid³em” do chleba.
Niniejszym podajemy pañstwu wspomniane przepisy. Ja ju¿
wypróbowa³am i... palce lizaæ.
Bigos jarski
1 kg kapusty kiszonej (p³uczemy i odciskamy)
1 kg kapusty bia³ej
pó³ paczki proteiny sojowej (kostka)
80 dag pieczarek

20 dag cebuli
1 papryka czerwona
1 paczka lub puszka parówek wegetariañskich
3 ³y¿ki koncentratu pomidorowego
przyprawy: liœæ laurowy, ziele angielskie, majeranek, czo-
snek, papryka ostra,
4 kostki bulionu warzywnego lub vegeta
olej, sos sojowy
Pieczarki pokroiæ i podsma¿yæ. Cebule pokroiæ i podsma-
¿yæ. Paprykê pokroiæ i odsma¿yæ. Proteinê sojow¹ namo-
czyæ na 10 min. we wrz¹tku z veget¹ lub jarzynk¹, po czym
odcedziæ. Posypaæ m¹k¹ o obsma¿yæ na oleju.
Kapustê kiszon¹ pokroiæ i udusiæ na 5 ³y¿kach oleju. Dolaæ
wody, dodaæ 2 kostki bulionu, liœæ laurowy, ziele angielskie.
Gotowaæ 20 minut. Bia³¹ kapustê pokroiæ, dodaæ 2 kostki
bulionu, zalaæ wod¹ i gotowaæ w oddzielnym garnku oko³o
15 minut. Nastêpnie po³¹czyæ z kiszon¹ kapust¹. Kolejno
dodawaæ  pieczarki, cebulê, proteinê sojow¹, paprykê. Do-
daæ przyprawy, koncentrat pomidorowy. Wszystko gotuje-
my na ma³ym ogniu ok. 30 minut. Je¿eli bigos jest za kwa-
œny mo¿na dodaæ ³y¿kê powide³ œliwkowych.
Smalec wegetariañski.
4 cebule
1 szklanka granulatu sojowego
pó³ kostki palmy
pó³ szklanki oleju
1 kostka margaryny
4 z¹bki czosnku
1 szklanka mieszanki (s³onecznik, siemiê lniane, pestki dyni)
Przyprawy: liœæ laurowy, ziele angielskie, pieprz, vegeta lub
jarzynka, majeranek, sól
Cebulê drobno posiekaæ i poddusiæ lekko na oleju, dodaæ
margarynê, Plantê, nastêpnie granulat i pozosta³e sk³adniki.
Wszystko razem przesma¿yæ. Odstawiæ do wystygniêcia.

A.J.
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NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Karol Jaworski - Kronikarz niezwyk³y
W ostatnich kilku numerach  „Echa Jaworza”  drukowaliœmy
fragmenty materia³ów Ÿród³owych  zebranych przez Karola
Jaworskiego, spisywanych ze starych przedwojennych opra-
cowañ, czasopism regionalnych , Kroniki  Parafialnej – para-
fii pw. Opatrznoœci Bo¿ej w Jaworzu.  W kilku kolejnych nu-
merach Echa sukcesywnie bêdziemy zamieszczaæ jeszcze
inne zebrane przez tego znawcê ziemi jaworzañskiej cieka-
wostki  i fakty, którymi ongiœ  ¿y³a gmina.
Poni¿ej zamieszczamy tekst autorstwa Franciszka Karola
Szpoka, traktuj¹cy o tym niezwyk³ym cz³owieku, jakim bez

Franciszek Karol Szpok

Pasjonat spod B³atni
Czy to niezwyk³e zrz¹dzenie Opatrznoœci, czy te¿ dziwny
zbieg okolicznoœci sprawi³, i¿ pewien rodowity jaworzanin –
a przyjaciel mój serdeczny - , który ca³e swoje ¿ycie poœwiê-
ci³ historii i folklorowi rodzimej wsi, „wzi¹³”  w³aœnie od niej
swe nazwisko?- Byæ mo¿e i tak siê zdarzy³o. Ale jedno pew-
ne jest niezaprzeczalnie, to w³aœnie z nim spotyka³em siê
niemal codziennie i prowadzi³em d³ugie dysputy o przesz³o-
œci, teraŸniejszoœci oraz przysz³oœci  naszej ma³ej ojczy-
zny.
Kim by³ Karol Jaworski - bo o nim bêdzie mowa. Co dodawa-
³o owej niezwyk³oœci i niek³amanej charyzmy? Zanim odpo-
wiem na te pytania, spróbujê pokrótce opisaæ jego postaæ.
Zatem do dzie³a. Otó¿ bohater tej opowieœci urodzi³ siê w 1922
roku w Jaworzu Górnym na tzw „Przy³ogach”, przy dzisiejszej
ulicy Turystycznej , œmia³o rzec mo¿na u podnó¿a B³atni. Tu
wychowa³ siê w rodzinie ch³opskiej, po której w schedzie odzie-
dziczy³ prawdziwy patriotyzm i chrzeœcijañskie wartoœci. W tym
domu prawdziwym rós³ i dojrzewa³ Cz³owiek, pasjonat historii,
folklorysta - dokumentalista, wierny tradycji cieszyñskiej.
Ju¿ przed II wojn¹ œwiatow¹ zainspirowany owym patrioty-
zmem lokalnym, czytaniem prasy cieszyñskiej, a tak¿e stu-
diowaniem dzie³ prof. Franciszka Popio³ka o historii Œl¹ska
Cieszyñskiego, sam zacz¹³ zbieraæ materia³y i dokumenty
Ÿród³owe, w których spisane by³y dawne dzieje Jaworza i
jaworzan.
II Wojna Œwiatowa przerwa³a, zaledwie rozpoczêt¹, iœcie
benedyktyñsk¹ kwerendê i zniweczy³a  zal¹¿ki, jak¿e wa¿-
nych  zbiorów  Ÿród³owych i prasowych. Po 1945 roku  Karol
Jaworski rozpocz¹³ raz jeszcze sw¹ „pracê u podstaw”, po-
nownie gromadz¹c dokumenty. ̄ ar kronikarza – dokumenta-
listy  podsyca³y spotkania z Emili¹ Michalsk¹, Mari¹ War-
dasówn¹, Zofi¹ Kossak-Szczuck¹, Gustawem Morcinkiem,
Walentym Krz¹szczem, Janem Brod¹ oraz z wielu innymi

w¹tpienia by³ Karol Jaworski- mi³oœnik historii Jaworza i Œl¹-
ska Cieszyñskiego. Karol Jaworski, co nale¿y podkreœliæ
wiêkszoœæ ¿ycia poœwiêci³ na zbieranie,  ¿mudne spisywa-
nie wszystkiego, co tylko wi¹za³o siê z histori¹  naszej miej-
scowoœci.  Zgromadzone przez niego materia³y znaleŸæ
mo¿na we wspomnianej Kronice Parafialnej.
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym serdecznie podziêkowaæ
proboszczowi parafii  katolickiej  w Jaworzu  ks. Adamowi
Gramatyce za udostêpnienie  tych¿e materia³ów, ¿yczliwoœæ
i zgodê na ich wykorzystania na ³amach  miesiêcznika Echo
Jaworza.    Piotr Filipkowski

Pomnik Marsza³ka w Parku Zdrojowym
Id¹c od centrum Jaworza, do koœcio³a katolickiego, po pra-
wej stronie mijamy pomnik Marsza³ka J. Pi³sudskiego.  Przy-
zwyczailiœmy siê do niego na tyle, ¿e nie zwracamy ju¿ na
monument wiêkszej uwagi.  Z okazji œwi¹t narodowych, przy
tym w³aœnie pomniku zaczynaj¹ siê rocznicowe obchody z
udzia³em przedstawicieli w³adz samorz¹dowych i stowarzy-
szeñ. Przybywaj¹ na te uroczystoœci g³ównie ci, którzy re-
prezentuj¹ stowarzyszenia, placówki oœwiatowe, samorz¹-
dowcy. Brakuje jednak „niezrzeszonych” nigdzie mieszkañ-
ców Jaworza.  Mo¿e  „moda” ma  patriotyzm przeminê³a, a
mo¿e nasza wra¿liwoœæ na to co polskie rozmy³a siê w epo-
ce  globalizmu?
W tym roku mija 80-ta rocznica odzyskania niepodleg³oœci
przez Polskê, po  ponad 100 latach zaborów. Jak co roku 11-
tego listopada bêdzie tu uroczyœcie, bêd¹ sk³adane kwiaty-

pisarzami i twórcami regionalnymi.    Pomocn¹ by³a mu  tak-
¿e wspó³praca z miejscowymi regionalistami – Jadwig¹ Roik,
Józefem Kobiel¹, Karolem Stanclikiem, Robertem Niesytem
i moj¹ skromn¹ osob¹.
Owocami tej ogromnej pasji historyczno - folklorystycznej by³y
m.in. monografia miejscowego szkolnictwa, stra¿y  po¿arnej,
spó³dzielczoœci, zwyczajów i obrzêdów ludowych, przydro¿-
nych kapliczek,  krzy¿y itd. Fragmenty tych opracowañ by³y
ju¿ publikowane w wydawnictwach regionalnych, czy te¿ lo-
kalnych periodykach,  jak choæby „Echo Jaworza”. Karol Ja-
worski by³ ofiarnym spo³ecznikiem. Wspó³tworzy³ Zespó³  Re-
gionalny „Jaworze” , zachêca³ jaworzan   do stworzenia  lokal-
nej „izby pamiêci”. Dzia³a³  aktywnie w licznych miejscowych
organizacjach, a tak¿e w Macierzy Ziemi Cieszyñskiej.
Nurtowa³o go jeszcze wiele innych „jaworzañskich  proble-
mów”, jednak  nieub³agany  los przerwa³  jego pracê i pasjê w
wieku 78 lat.

Fr.K.Szpok
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Zgodnie z  nasz¹ wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹ zamieszczamy
informacje   z zawodów ³uczniczych, które odby³y siê w dru-
gim dniu XXII Jaworzañskiego Wrzeœnia.

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

VI Fina³owa  Runda Miêdzynarodowego  Pucharu  Euroregionu „Olza”
w £ucznictwie Terenowym  3D

O zawodach oraz o tym czym jest ³ucznictwo terenowe opowia-
da Lucjan Socha - prezes Klubu £uczniczego X-10 Jaworze.
Red.; Zacznijmy od organizatorów VI Rundy Pucharu.
L.Socha;   Organizatorem  tych miêdzynarodowych zawo-
dów by³ nasz Klub £uczniczy X-10 Jaworze. Zmagania wspa-
nia³ych i pe³nych zapa³u „Robin Hoodów” mo¿na by³o ogl¹-
daæ w Dolinie Jasionki w Jaworzu Na³ê¿u, przy wyj¹tkowo
sprzyjaj¹cej pogodzie, która by³a dodatkowym atutem. W
zawodach wziê³o udzia³ ponad 90 ³uczników z Polski, Czech,
S³owacji  i Niemiec.
Udana plenerowa impreza to oczywiœcie nie tylko zas³uga
pogody, ale nade wszystko ludzi wspieraj¹cych tê imprezê.
Tutaj w imieniu Klubu £uczniczego X-10 Jaworze  pragnê
podziêkowaæ za pomoc w organizacji zawodów Urzêdowi

symbol pamiêci o tych, którzy niegdyœ walczyli o woln¹ Pol-
skê. Mo¿e warto znaleŸæ chwilê czasu, aby w tym dniu od-
wiedziæ jaworzañskie miejsca pamiêci, a nade wszystko
pomnik Marsza³ka J. Pi³sudskiego. Niech to bêdzie nie tylko
wyraz naszego patriotyzmu, ale i szacunku dla tych dziêki,
którym ten pomnik powsta³ w 1931 roku i ponownie zosta³
odbudowany w 1992 roku.
Trzeba  pamiêtaæ, ¿e ów obelisk zosta³ tu w Jaworzu posta-
wiony staraniem naszych ojców i dziadków. W 1940 r. popier-
sie wodza zosta³o przez Niemców zdjête i jako "trofeum wo-
jenne", wywiezione. Po wyzwoleniu nienaruszony postument
wykorzystano na umieszczenie podobizny gen. Karola Œwier-
czewskiego. Zmiany polityczne koñca lat 80-tych XX wieku,
pozwoli³y na to, by w Jaworzu zawi¹za³ siê Spo³eczny  Komi-
tet Odbudowy Pomnika. Popiersie Karola Œwierczewskiego
zdjêto z zamys³em, i¿ zostanie ono w przysz³oœci umiesz-
czone  w izbie pamiêci. Z inicjatyw¹ przywrócenia pomnika
Pi³sudskiego wyst¹pi³ mieszkaniec p. Józef Tymon.
Poni¿ej prezentujemy dwie relacje z  ods³oniêcia Pomnika
Marsza³ka- pierwsza  spisana przez Karola Jaworskiego,
a zaczerpniêta z „Pos³a Ewangelickiego” z 1931 roku. Druga
napisana stosunkowo niedawno, gdy¿  w 1992 roku (i za-
mieszczona  w Echu Jaworza nr 7) z odbudowy pomnika.
Autorem tej relacji jest W³adys³aw Nikiel (ówczesny Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze).
Ods³oniêcie pomnika Marsza³ka  Pi³sudskiego
„Pierwszy pomnik  Marsza³ka  na ziemiach  œl¹skich stan¹³
w Jaworzu, pod Bielskiem, w starym,  uroczym  parku, ufun-
dowany  staraniem Powiatu , Komitetu Obchodów Dziesiê-
ciolecia Wyzwolenia Ojczyzny od najazdu  bolszewickiego,

a sumptem gmin powiatu.  W sk³ad tego komitetu  wchodz¹
naczelnicy  wszystkich gmin   powiatu bielskiego oraz przed-
stawiciele w³adzy. Pomnik ten przesz³o 3 m  wysoki, z go-
d³em pañstwowym u góry i plakietk¹  Marsza³ka w œrodku,
wykonany zosta³   przez firmê  „Kamieñ”  w Bielsku i przed-
stawia siê imponuj¹co.  Miejscowy komitet z³o¿ony z przed-
stawicieli zwi¹zków kulturalno -oœwiatowych i organizacji
pó³wojskowych na Terenie Jaworza z  p mgr Boziewiczem
na czele, czynili wszelkie starania , by zapowiedziana na 5
lipca  uroczystoœæ ods³oniêcia  wypad³a jak najwspanialej.
Roboty ziemne ko³o pomnika  wykonali chêtnie  i z zapa³em
cz³onkowie miejscowego „:Strzelca”, zaœ koszta  po³¹czone
z  wystawieniem i  sporz¹dzeniem  okola ( ³awki, drzewka
itp.) pokryte zosta³y z dobrowolnych sk³adek.”

Pose³ Ewangelicki 1931 nr 25/3
Marsza³ek powróci³ do Jaworza. (fragmenty)
„Dziêki staraniom  mieszkañców  Jaworza w dniu 12  maja
1992 roku,  ponownie ods³oniêto pomnik Marsza³ka Polski
Józefa Pi³sudskiego.[…] W 1988 roku, z inicjatywy pana
Józefa Tymona zebra³a siê grupa Jaworzan, która wyzna-
czy³a sobie, jako cel odbudowê pomnika Marsza³ka, w 1989
roku  ukonstytuowa³ siê Spo³eczny Komitet  Odbudowy Po-
mnika Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w sk³adzie; Stanis³a-
wa Duraj, Edward Grygierczyk, Mieczys³aw GwóŸdŸ, Bo-
gus³aw Krzemiñski, Jan Krzyszpieñ,  Jadwiga Roik i
Józef Tymon jako przewodnicz¹cy. Prace spo³ecznego
komitetu zosta³y  wzmocnione  poparciem i pomoc¹  w³adz
gminy Jaworza po uzyskaniu samodzielnoœci przez owa
gminê. […]     Echo Jaworza nr 7 , maj 1992

opracowa³ PF
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je  Klub X-10 Jawo-
rze. Od wrzeœnia
2008 roku  mamy
dwóch miêdzynaro-
dowych sêdziów
£ucznictwa Tereno-
wego 3D; Kamila
Sochê i Arkadiu-
sza Gondzo. Trzeba
w tym miejscu dodaæ
, i¿ tytu³y sêdziow-
skie  nada³a im Eu-
ropejska Federacja
£ucznicza EAA, po
ukoñczeniu przez
nich specjalistycznych kursów sêdziowskich.
Mimo stosunkowo krótkiej dzia³alnoœci mo¿emy pochwaliæ
siê  kilkoma najwiêkszymi sukcesami  Pucharu Europy, wy-
mieniê tylko kilku zawodników:
Arkadiusz Gondzo - 3 wygrane   rundy  ( z³oto), 1 raz sreb-
ny medal, w efekcie wygra³ ca³y Puchar Europy 2008.
Hania Stanieczek – wywalczy³a z³oto w austriackim  Vorau
( trenuje w UKS Goleszów)
Pawe³ Krupa (junior) – 3 razy z³oto, 1 raz srebro w  Pucha-
rze Europy. Wygrany Puchar Europy Juniorów 2008.
Tadeusz Krupa (senior)  3 razy z³oto, 1 raz srebro, równie¿
wygra³ Puchar Europy.
Ponadto mo¿emy poszczyciæ siê wieloma  wysokimi notami
w ogólnej klasyfikacji pucharowej.
Jeœli chodzi o tegoroczne  sukcesy w Mistrzostwach Polski,
to wœród najlepszych zawodników naszego klubu, w „pierw-
szej trójce” nale¿y wymieniæ  Arkadiusza Mikruta, Toma-
sza Pomorskiego i Piotra Kiser, którzy zdobywali wysokie
miejsca  w Pucharze Polski  FITA ( ³ucznictwo tarczowe).
Red: Na koniec proszê zdradziæ, w jaki sposób „rekrutuje-
cie” nowych zawodników – entuzjastów  ³ucznictwa-, do Klu-
bu oraz powiedzieæ kilka s³ów o sta³ych sponsorach.
L.Socha: £ucznictwo Terenowe  pozwala rozwijaæ siê za-
wodnikom, którzy posiadaj¹ ³uki, niekoniecznie sportowe
np. myœliwskie, tradycyjne. Wielu zawodników ³ucznictwa
terenowego rekrutuje siê z bractw ³uczniczych, których w
ca³ej Polsce  dzia³a oko³o 280.  Tu te¿ mog¹ sprawdziæ
swoje umiejêtnoœci i nabyæ nowe doœwiadczenia. Mamy w
Klubie sportowców , którzy  d¹¿¹ do  uzyskania najwy¿-
szych tytu³ów w pucharach miêdzynarodowych, myœlê tu
m.in. o Adamie Bisoku.  W³aœnie Adam jest jednym ze spon-
sorów- prowadzi znan¹ nie tylko w Polsce firmê £ukbis-
produkcja ³uków, oraz jego brata Romana Bisoka zawiadu-
j¹cego firm¹  Herbis-  osprzêt ³uczniczy ze skóry, akceso-
ria itp.

Gminy Jaworze  oraz Oœrodkowi Promocji Gminy, a œciœlej
rzecz ujmuj¹c - Leszkowi Baronowi i Markowi Wieji. Nie za-
wiedli równie¿  nasi sponsorzy, firma Berndorf- Baderbau oraz
Centrum £ucznicze równie¿ z Jaworza.
Red.:  Zawodnicy   strzelali do celów ustawionych w ró¿-
nych czêœciach Doliny Jasionki.  Czy takie rozmieszczenie
podyktowane jest przepisami regulaminu, czy przypadkiem?
L.Socha.  To nie przypadek.  Takie, a nie inne ustawienie
celów , odleg³oœci miêdzy nimi itd. okreœla Regulamin
£ucznictwa Terenowego 3 D.  Samo przygotowanie miejsca
pod zawody trwa oko³o 3 dni  tj wykoszenie polanek , gdzie
bêd¹ ustawione cele, ustawienie tych¿e, zabezpieczenie
terenu siatkami w taki sposób, aby osoby postronne nie mia³y
doñ dostêpu. Wszystko zgodnie z normami Europejskiej
Federacji £uczniczej EAA, teren gdzie, rozmieszczone s¹
cele musi byæ dobrze widoczny z ka¿dej strony.  Zgodnie z
normami europejskimi regulamin zawodów przewiduje m.in.
ustawienie  28 celów  wzd³u¿ trasy ( zataczaj¹cej ko³o), o
d³ugoœci  oko³o 5 km. Zawodnicy wczeœniej nie mog¹ znaæ
odleg³oœci do celów ustawionych w poszczególnych punk-
tach. W klasyfikacji bierze siê pod uwagê 16 kategorii sprzê-
towych, klasyfikacjê wed³ug wieku zawodnika, grupy 5-8
osobowe mieszane w zale¿noœci od sprzêtu i wieku.
Red.; Krótko i na temat, ale zdaje siê same zawody poch³a-
niaj¹ wiêcej czasu, od wejœcia na teren zawodów.
L.Socha: Zgadza siê, przejœcie trasy wraz z  oddaniem 28
strza³ów  to jest czas oko³o 5 godzin. Wczeœniej oczywiœcie
- rzecz niebagatelna i czasoch³onna-, przygotowanie miej-
sca. Organizatorzy ustawiaj¹ cele, koordynuj¹ przygotowa-
nie ciep³ych posi³ków i napojów, to prawdziwe wsparcie dla
zawodników i ich  rodzin.
W przypadku VI Rundy czasu mieliœmy wyj¹tkowo ma³o.
Dzieñ wczeœniej braliœmy udzia³ w  zawodach na S³owacji,
gdzie pojechaliœmy z w³asnym sprzêtem i celami ( postacie
zwierz¹t 3D), a zatem po zawodach musieliœmy wróciæ do
Jaworza z ca³ym ekwipunkiem i w ci¹gu kilku godzin rozsta-
wiæ go tak, aby nastêpnego dnia  o godzinie 9.00 mog³y roz-
pocz¹æ siê zawody.
Red; Kilka s³ów o Klubie X-10 Jaworze. Od kiedy istniejecie
i jaka jest Wasza pozycja na polskiej scenie sportowej, jeœli
chodzi o ³ucznictwo terenowe.
L.Socha:  W Klubie £uczniczym X-10 Jaworze obecnie trenu-
je 35 zawodników z Jaworza i okolic, zaœ wszystko zaczê³o
siê 3 lata temu. Historycznie rzecz ujmuj¹c chcê przypomnieæ,
¿e pierwsze mistrzostwa œwiata w ³ucznictwie terenowym  od-
by³y siê w³aœnie w Polsce, w 1931 roku we Lwowie.  My stara-
my siê kontynuowaæ te tradycje. Od tego roku  jesteœmy
pe³noprawnym cz³onkiem  Europejskiej Federacji  £uczniczej
EAA. Siedzib¹ polskiego ³ucznictwa terenowego 3D  jest Ja-
worze, a Polskê w zawodach  miêdzynarodowych reprezentu-
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PS
“Wyniki Zawodów  3D Jaworze Olza Cup ( tylko pozycje dot.
Klubu X-10)
1.Miejsce  Anna Stanieczek   Kategoria CU
1 Miejsce  Adam Cymkiewicz  Kategoria HU
2 Miejsce  Adam Bisok Kategoria TRLB
1 Miejsce  Jakub Lipiñski  Kategoria CU-Kadet
2 Miejsce Dariusz Socha  Kategoria CU
3 Miejsce  Lucjan Socha  Kategoria CU
Zakoñczenie tegorocznego sezonu ³uczniczego odbêdzie siê
11 paŸdziernika br  równie¿ w  Jaworzu Na³ê¿u. Bêd¹  to
Mistrzostwa Polski  3D. Udzia³ w zawodach zapowiedzia³o
ju¿ oko³o  150 zawodników. Klub £ucznicy X-10 Jaworze za-
prasza w tym dniu wszystkich kibiców i sympatyków ³ucznic-
twa  do Na³ê¿a! A my trzymamy kciuki!

Sportowe Jaworze
Nie tylko ³ucznictwo dobrze rozwija siê w Jaworzu. Za nie-
d³ugo mo¿e byæ tu g³oœno o pi³karzach. O kondycji futbolu, w
wywiadzie z Walterem Wehsoly, wiceprezesem Klubu
Sportowego Czarni Jaworze.
E. J: Od kiedy dzia³a Klub i jaka jest jego struktura?
W.W: Klub zosta³ reaktywowany w 2002 roku, dziêki moc-
nemu wsparciu wicewójta Grenia. Zatem dzia³amy ju¿ 6 lat.
E. J: Ile dru¿yn liczy klub?
W.W: Mamy sekcjê pi³ki no¿nej, w sk³ad której wchodz¹
dwie dru¿yny: seniorów, która gra w B Klasie. Gra³a dwa
sezony w Klasie A, ale po pewnych perturbacjach organiza-
cyjnych spad³a do Klasy B. Mamy tak¿e dru¿ynê juniorów,
graj¹ca w Klasie D. Trenerem dru¿yny seniorów jest Bogu-
s³aw Lanc, zaœ juniorów trenuje Adam Sroczyñski.
E. J; Plany na przysz³oœæ.
W.W: Je¿eli chodzi o Juniorów, to postawiliœmy sobie jeden
g³ówny cel, awans o klasê wy¿ej. I to siê nam na razie spe³-
nia, bo dru¿yna do tej pory wygra³a trzy mecze, natomiast
przegra³a dwa, jednemu towarzyszy³y takie okolicznoœci, ¿e
nie wiadomo czy nie bêdzie zweryfikowany, chodzi o mecz

w Bujakowie. Tam nie dope³niono formalnoœci, jeœli chodzi o
rejestracjê zawodników. Dru¿yna seniorów natomiast mieœci
siê obecnie w œrodku tabeli, wygra³a jeden mecz, dwa zremi-
sowa³a, dwa przegra³a. Te¿ przed t¹ dru¿yn¹ postawiliœmy
jeden cel, awans do A Klasy. Jest on realny, ale w tej chwili
musimy zrobi rekonstrukcjê dru¿yny i przeprowadziæ rozmo-
wy z zawodnikami. Chcemy, aby druga runda, wiosenna, da³a
po¿¹dane efekty.
E. J: Zima nie oznacza przerwy w treningach.
W.W: Nie. Koniec paŸdziernika to fina³ rozgrywek, natomiast
listopad jest miesi¹cem roztrenowania i przygotowania orga-
nizacyjnego. Treningi rozpoczynamy w pierwszej po³owie
lutego zajêciami na halach sportowych i w salach gimna-
stycznych. I tutaj korzystamy z bardzo dobrej wspó³pracy z
Oœrodkiem Sportowym „Widok” pana Boreckiego, który udo-
stêpnia seniorom nieodp³atnie halê w okresie zimowym. Na-
tomiast juniorzy – dzieki uprzejmoœci pani dyrektor-  trenuj¹
w sali sportowej gimnazjum w Jaworzu Œrednim. Korzysta-
my tak¿e z hali w Jasienicy, je¿eli organizowane s¹ turniej.
W tej chwili mamy 44 zawodników z tego zarejestrowanych
jest 38. Nie wszystkich rejestrujemy, bo na przyk³ad ktoœ
mo¿e nie mieæ predyspozycji do gry w danej rundzie. Zatem
tych 38 zawodników, juniorów i seniorów jest zrzeszonych w
Beskidzkim Okrêgowym Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Chcia³bym
podkreœliæ, ¿e klub istnieje i dzia³a g³ównie dziêki pomocy
finansowej wójta gminy i rady gminy. To st¹d otrzymujemy
œrodki, zgodnie z ustaw¹ o kulturze fizycznej i sporcie. Na-
tomiast równie¿ ogromn¹ pomoc¹ s³u¿¹ nam sponsorzy:
Komes, Firma Transportowa Burian, kierownictwo apteki
Ostoja, Firma Ceramed, Bona oraz wspomniany ju¿ „Widok”
pana Boreckiego.
Na koniec ogromna proœba do wójta-  który niew¹tpliwie jest
naszym sympatykiem i mecenasem-, o zintensyfikowanie
prac zwi¹zanych z budow¹ boiska przy ulicy Koralowej. Ten
obiekt u³atwi nam awans, gdy¿ bêdzie spe³nia³ kryteria do
rozgrywek Klasy A.

Rozmawia³a Agata Jêdrysko

Z chandr¹ za bry.
Du¿o œpisz, a wci¹¿ jesteœ niewyspany, masz ma³o energii,
za du¿y apetyt, przybierasz na wadze, jesteœ smutny, a twój
umys³ skojarzyæ mo¿na z przys³owiow¹ „much¹ w smole”-
prawdopodobnie dopad³a ciê depresja sezonowa lub, jak kto
woli, jesienne obni¿enie nastroju.
Nie zamykaj siê w domu!
Wstañ z ³ó¿ka, nawet jeœli uwa¿asz, ¿e jakikolwiek ruch je-
sieni¹, to wymys³ szatana.
A przede wszystkim, nie poddawaj siê smutkowi!

Jak poradziæ sobie z jesieni¹ czyli koniec sezonowych smutków

Tak naprawdê, to czy dasz sobie radê z tymi objawami, za-
le¿y tylko od Ciebie.
Zatem do Boju!

Najpierw rozpoznanie wroga.
SAD - czyli depresja sezonowa- skrót pochodzi od angiel-
skiej nazwy tej przypad³oœci Seasonal Affective Disorder -,
czyli sezonowe zaburzenia nastroju. Tak naukowo okreœla
siê jesienn¹ chandrê, która wed³ug specjalistów jest niczym
innym, jak odpowiedzi¹ naszego organizmu na niedobór
œwiat³a s³onecznego. Warto przypomnieæ, ¿e jego natê¿enie

Rozmawia³ Piotr Filipkowski
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jest w paŸdzierniku czy lutym dwa -trzy razy ni¿sze ni¿ w
s³oneczny wiosenny dzieñ i a¿ 100 razy ni¿sze ni¿ latem na
pla¿y.
Ciemnoœci zaœ sprzyjaj¹ nadprodukcji „hormonu snu”, to zna-
czy, melatoniny. To w³aœnie ona odpowiedzialna jest za nasz¹
apatiê, sennoœæ i ci¹g³e zmêczenie. Nie ma co popadaæ w
panikê, poniewa¿ SAD jest doœæ „popularna” w naszym kra-
ju, dotyka bowiem ok. 10 proc. Polaków, a ok. 3 proc. prze-
chodzi tê dolegliwoœæ w ostrzejszej formie. Jedni z nas za-
czynaj¹ odczuwaæ skutki braku œwiat³a ju¿ we wrzeœniu, inni
dopiero w listopadzie. Szczególnie wra¿liwe na wahania po-
ziomu melatoniny s¹ kobiety pomiêdzy 20., a 40. rokiem
¿ycia.
Z psychologicznego punktu widzenia jesienna depresja tak-
¿e jest reakcj¹ na uczucie straty – tracimy lato. Kiedy koñcz¹
siê cudne, s³oñcem zalane, d³ugie dni, nucimy „Adios pomi-
dory”, machamy bia³¹ chusteczk¹ na po¿egnanie, a serce
rwie nam smutek - „A  mnie jest szkoda lata”.
Ju¿ nie tak chêtnie wychodzimy na spacery, spotkania z
przyjació³mi, a nastrój beztroski znika, jak sen z³oty. Czê-
œciej analizujemy ro¿ne dwuznaczne b¹dŸ nieprzyjemne
sytuacje, jesteœmy bardziej niecierpliwi i gwa³towni, ¿e „bez
kija nie podchodŸ”. Pojawiaj¹ siê lêki, ró¿ne dolegliwoœci cia³a,
które wyolbrzymiamy, niewiara we w³asne si³y i wreszcie
pog³êbiaj¹ca siê apatia. Teraz dwie wiadomoœci, dobra i z³a.
Ta druga jest taka, ¿e jak w zesz³ym roku „drañstwo” nas
dopad³o, to prawdopodobnie w tym bêdzie tak samo. Dobra
wiadomoœæ- wszystko w naszych rêkach, bowiem w wiêk-
szoœci przypadków cierpi¹cy na SAD mog¹ sobie pomóc
sami.
Walkê z depresj¹ zacznijmy ju¿ latem. Du¿o spacerujmy
„³aduj¹c” wewnêtrzne akumulatory œwiat³em s³onecznym. Jak
twierdz¹ naukowcy, œwiat³o mo¿na zgromadziæ i przechowy-
waæ w sobie. Ponadto jesieni¹ b¹dŸmy dobrzy dla siebie, to
znaczy, bardziej ni¿ kiedykolwiek troszczmy siê o w³asn¹
osobê. Nie podejmujmy zbyt powa¿nych, obci¹¿aj¹cych
decyzji, znajdŸmy czas na lenistwo z ulubion¹ ksi¹¿k¹, ogl¹-
dajmy komedie, s³uchajmy dobrej, ciep³ej muzyki i koniecz-
nie spotykajmy siê z ludŸmi, których kochamy i lubimy.
Szczególnie w tym okresie nie wolno nam siê izolowaæ od
œwiata, bowiem to pog³êbia „jesienny spleen.“
Zmieñmy kolory w naszym otoczeniu- czernie i szaroœci nie
s¹ najlepsz¹ odpowiedzi¹ na podobn¹ paletê barw za oknem.
Warto ubieraæ siê kolorowo, zamieniæ zas³ony w pokojach
na jaœniejsze – najmniejszy gest przeciw szaroœci, bêdzie
wa¿ny. Ka¿dy z nas ma przyjaciela, zatem poszukajmy u
niego wsparcia. Niechaj od czasu do czasu stanie siê na-
szym „psychoterapeut¹”. Przyjaciel wys³ucha, pozna nasze
problemy, przejmie siê nimi, oka¿e nam wsparcie i wspó³-
czucie. Rozmowa z nim pomo¿e nam uporz¹dkowaæ emo-

cje, w³aœciwie je oceniæ i nabraæ do nich dystansu. Trzeba
te¿ koniecznie mieæ coœ na co siê czeka. Mi³y wyjazd, ro-
dzinne œwiêta, urlop zimowy w ciep³ych krajach. Chodzi o
to, aby mieæ o czym myœleæ i co zaplanowaæ.
Œwietnie te¿ w chwilach chandry pomagaj¹ nawet drobne
zmiany. Ma³e przemeblowanie pokoju, upiêkszaj¹cy detal w
sypialni, nowa fryzura itp. Próbujmy prze³amywaæ nudê, uroz-
maiceniem okraszaæ sobie szar¹ rzeczywistoœæ, by w ten
sposób skracaæ czas oczekiwania na wiosnê. Poza tym zde-
cydowanie mniej spacerujemy, wyje¿d¿amy, kiedy wokó³ bra-
kuje zmian, przychodzi niechciany goœæ - monotonia, wtedy
zaczynamy zapadaæ siê w sobie, ka¿da zmiana to powiew
œwie¿oœci.
Kolejny raz przypomnê o wa¿nej zasadzie

- wychodzimy do ludzi!
Szukamy, jednak takich osobników, którzy pomimo jesieni,
pe³ni s¹ radoœci i optymizmu. To oni dodadz¹ nam wiary i
si³y, do walki ze smutkiem.
Poza tym na czas jesieni spogl¹dajmy, jak na œwietn¹ oka-
zjê do zwolnienia tempa ¿ycia, relaksu i kontemplacji. ZnajdŸ-
my coœ dobrego w ka¿dym dniu i nie nastawiajmy siê od
rana, ¿e bêdzie Ÿle i paskudnie. Wszak¿e nasza podœwia-
domoœæ dzia³a, jak s³uga uni¿ony i odpowiada- „klient, nasz
pan, jak chcesz mieæ fatalny dzieñ, to proszê bardzo- mó-
wisz masz”.
Poza tym jesieñ mo¿e byæ znakomitym okresem rozwijania
pasji, dokszta³cania siê w dziedzinach, na które wiosn¹ i
latem nie mamy czasu.
B¹dŸmy aktywni fizycznie- wybierzmy siê na si³owniê, na
basen, na d³ugi spacer. Ruch powoduje, ¿e organizm daje
siê oszukaæ i zaczyna dzia³aæ, jak wiosn¹ czy latem. W
dodatku gimnastyka sprawia, ¿e produkujemy endorfiny - hor-
mony szczêœcia - dlatego po wysi³ku czujemy siê lepiej.
Zastosujmy terapiê œwiat³em - fototerapia jest uwa¿ana za
najskuteczniejsz¹ metodê walki z sezonow¹ depresj¹, gdy¿
usuwa jej g³ówn¹ przyczynê - uzupe³nia niedobory œwiat³a.
Mo¿emy siê jej poddaæ w gabinetach odnowy biologicznej
Lecznicze œwiat³o jest bia³e, o pe³nym widmie i du¿ym natê-
¿eniu. Nie zawiera promieniowania UV, dlatego nie szkodzi i
nie parzy. Warto jednak przed rozpoczêciem terapii skon-
sultowaæ siê z lekarzem - w pewnych przypadkach leczenie
œwiat³em nie jest wskazane (np. u osób z chorobami oczu
lub przyjmuj¹cych leki, które wywo³uj¹ siln¹ reakcjê na œwia-
t³o).
Je¿eli te wszystkie metody zawiod¹, a nastrój bêdzie siê
pogarsza³  lub utrzymywa³ d³u¿ej ni¿ dwa tygodnie, trzeba
poszuka pomocy u terapeuty. Pomo¿e on odzyskaæ kontro-
lê nad sytuacj¹, a tak¿e wykszta³ciæ mechanizmy obronne,
które pos³u¿¹ nam w przysz³oœci.

Agata Jêdrysko
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Cukiernia Mroczko
zaprasza:

ciasta, ciasteczka, torty, gofry.
Przyjmujemy zamówienia na wesela itp.

ul. Szkolna 468 Jaworze
 tel. 500 07 22 60

KOMENDANT POLICJI RADZI

Bezpieczna droga do szko³y
„Jesieñ idzie, nie ma na to rady”, parafrazuj¹c s³owa znanej
piosenki rzec by mo¿na – jesieñ przysz³a, nie ma na to rady.
Oprócz tego, ¿e zimno, mglisto i „pluchawo”, to jeszcze nie-
bezpiecznie. Zagro¿one s¹ nasze dzieci, które o ró¿nych
porach id¹ do szko³y i zeñ wracaj¹. Dni s¹ coraz krótsze,
ciemniejsze, a zatem widocznoœæ ograniczona. W k³opocie
s¹ kierowcy, piesi zaœ w swego rodzaju potrzasku.
Na niebezpieczeñstwo  najbardziej nara¿one s¹ dzieci. Tutaj
beztroska w zetkniêciu z drogow¹  rzeczywistoœci¹ mo¿e byæ
tragiczna. Rodzice nade wszystko powinni   zadbaæ o to, aby
pociecha pozna³a i zapamiêta³a najbezpieczniejsz¹ drogê do
szko³y, wraz z podstawowymi zasadami ruchu drogowego.
Tu pojawia siê wa¿ki apel do opiekunów - Poka¿my dziecku
tak¹ drogê do szko³y, która nie bêdzie wi¹za³a siê z zagro-
¿eniem utraty zdrowia i ¿ycia!.
Do tego apelu czynnie, jak co roku, przy³¹cz¹ siê policjanci,
informuj¹c dzieci i m³odzie¿ o zagro¿eniach zwi¹zanych z
poruszaniem siê po drogach. W wielu szko³ach przygotowa-
no pogadanki na ten temat.
Tak¿e rusza ogólnopolska akcja "Bezpieczna droga do szko-
³y". Zatem przed szko³ami pojawi¹ siê policyjne patrole by
zadbaæ o bezpieczeñstwo najm³odszych.
Przypominamy rodzicom, ¿e nie ka¿dy pierwszoklasista mo¿e
byæ samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art.
43 Ustawy prawo o ruchu drogowym dziecko do 7 roku ¿ycia mo¿e
korzystaæ z drogi tylko pod opiek¹ osoby co najmniej 10-letniej.
Przypominamy, ¿e ka¿de dziecko poni¿ej 15 roku ¿ycia po-
ruszaj¹ce siê o zmroku poza obszarem zabudowanym jest
zobowi¹zane do noszenia elementów   odblaskowych.
Rodzice zwykle nie pracuj¹ 7 dni w tygodniu. Warto wiêc
wykorzystaæ ka¿da woln¹ chwilê, by podczas wspólnych
spacerów pokazaæ dziecku najbezpieczniejsz¹ drogê z domu
do szko³y i ze szko³y do domu.

Pamiêtajmy, ¿e droga najkrótsza nie zawsze jest najbez-
pieczniejsza,
W czasie wspólnych spacerów pamiêtajmy, by dawaæ dzie-
ciom dobry przyk³ad,
PrzechodŸmy wiêc przez ulicê tylko w miejscach wyzna-
czonych,
Najczêœciej do wypadków drogowych z udzia³em dzieci do-
chodzi w pobli¿u miejsca zamieszkania (zjawisko owczego
pêdu). Kiedy dzieci rozpoznaj¹ okolicê, budynki, znajome
twarze staj¹ siê mniej ostro¿ne i tym bardziej nara¿one na
niebezpieczeñstwo,
Je¿eli nie mo¿emy sobie pozwoliæ na to, by osobiœcie czu-
waæ na bezpieczeñstwem   dziecka przez ca³y czas po-
myœlmy o tym, by zapewniæ mu opiekê s¹siadów, czy kogoœ
z rodziny,
Je¿eli mimo  wszystko dziecko samo musi wróciæ ze szko³y
do domu zadbajmy o to, by ktoœ z doros³ych oczekiwa³ na
nie, w pobli¿u miejsca zamieszkania przed ostatni¹  ru-
chliw¹ ulic¹,
Id¹c z dzieckiem i trzymaj¹c je za rêkê pamiêtajmy o tym,
¿e to osoba doros³a powinna iœæ od strony ulicy,
Zwróæmy uwagê na to, o której dziecko k³adzie siê spaæ i o
której wstaje, wypoczynek wzmaga koncentracjê,
Zadbajmy, by nasza pociecha nie budzi³a siê zbyt póŸno.
Biegn¹c do szko³y i obawiaj¹c siê spóŸnienia. dzieci s¹ mniej uwa¿-
ne, a co za tym idzie bardziej nara¿one na niebezpieczeñstwo.
Przypominamy rodzicom, nauczycielom, dyrektorom szkó³ o
zg³aszaniu uwag dotycz¹cych nieprawid³owego oznakowania
pionowego i poziomego na ulicach w pobli¿u i przy szko³ach.
Je¿eli znaki bêd¹ zdewastowane, zamalowane
farb¹, "zebra" bêdzie zamazana, to wszystko trzeba zg³osiæ
zarz¹dcy drogi lub policji drogowej. W tym przypadku tak
zwane- „nie bêdê siê wychyla³”- mo¿e kosztowaæ ludzkie ¿ycie.

Opracowa³ P. Filipkowski na podstawie www.policja.pl
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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  15.00-17.30lub tel.  692-45-16-12 (do godz.20.00)
E-mail; masterschool@op.pl   www.masterschool.ovh.org

MASTER  SCHOOL
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Og³oszenie
dotycz¹ce
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
w Gminie Jaworze

Zapraszamy osoby zainteresowane modernizacj¹ swoich
kot³owni do Punktu Konsultacyjnego, który mieœci siê w Ja-
worzu, przy ul. Wapienickiej – naprzeciw Amfiteatru, wjazd do
Beskidzkiego Zespo³u Leczniczo-Rehabilitacyjnego Oddzia³
Dzieciêcy.

W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie
Jaworze istnieje mo¿liwoœæ dofinansowania wymiany kot³a,
nie przekraczaj¹cego 5000 z³.

Bli¿szych informacji udziela Pan Krzysztof Bia³y - Operator
Programu w Punkcie Konsultacyjnym
w poniedzia³ki i czwartki w godzinach 14.30 – 17.00
(tel. 502 313 836)
lub w Urzêdzie Gminy Jaworze Pani Malwina Nowoczek
pokój nr 203 w godzinach pracy UG (tel. 33/817 21 95).

AKTUALNIE TRWA EKSPOZYCJA KOT£ÓW PRZEWIDZIANYCH

DO INSTALACJI


