
2008 ROKLISTOPAD ECHO JAWORZA str. 1

Druhowie OSP w Brukseli i …
Nasi stra¿acy z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Jaworzu w tym roku  byli równie¿ widoczni  poza
granicami kraju.  Odwiedzili Czechy, S³owacjê,
Holandiê , Belgiê. Wiêcej o dzia³alnoœci OSP w
mijaj¹cym roku mo¿na przeczytaæ na stronie 10.

Jesieni¹ 1938  roku 10 Brygada stacjonowa³a w Bielsku - i w dniu Œwiêta Niepodleg³oœci (11/1938) swoj¹ obecnoœæ
zamanifestowa³a defilad¹ wojskow¹ – œwiêtuj¹c  20-lecie Niepodleg³ej Polski. W czasie II wojny œwiatowej brygada, a
potem 1. Dywizja Pancerna – pod dowództwem gen. Stanis³awa Maczka przyczyni³a siê do wyzwolenia Belgii i
Holandii. Do Bielska-Bia³ej na obchody rocznicy do-
tar³o 25 Maczkowców, czêœæ z nich przyjecha³a zza
granicy. Po spotkaniu z prezydentem miasta Jac-
kiem Krywultem goœcie, ¿o³nierze, uczniowie szkó³
maj¹cych za patrona gen St. Maczka - w tym na-
szego gimnazjum – mieli okazjê obejrzeæ wspó³-
czesny sprzêt  wojskowy, bêd¹cy na wyposa¿eniu
jednostek pancernych, jak równie¿ defiladê i pokaz
sztuk walki. Szerzej o  wizycie Maczkowców w Gim-
nazjum w Jaworzu oraz uroczystoœciach w Bielsku
–Bia³ej piszemy na stronie 17.

Œwiatowy Zjazd  ̄ o³nierzy  gen  Stanis³awa Maczka

Zas³u¿ony
dla Rozwoju
Jaworza
Na zdjêciu znana znacz-
nej czêœci mieszkañców,
a szczególnie jaworzañ-
skiej m³odzie¿y, dr El¿-
bieta Marsza³ek - ro-
dem ze Szczecina -, Wi-
ceprezes Ligi Morskiej i
Rzecznej. Uhonorowana
przez nasz¹ gminê  me-

dalem Zas³u¿ony dla Rozwoju Jaworza. O samej uroczy-
stoœci maj¹cej miejsce podczas posiad Towarzystwa Mi-
³oœników Jaworza i spotkania Zarz¹du G³ównego Ligi Mor-
skiej i Rzecznej w Jaworzu piszemy na stronach 11-12.
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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).

JU¯ DZIŒ DOWIEDZ SIÊ
JAK OTRZYMAÆ DOFINANSOWANIE !!!

– TO JU¯ PRAWDOPODOBNIE OSTATNI ROK REALIZACJI PROGRAMU
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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE

XIX Sesja Rady Gminy Jaworze
W dniu.7.10.2008 odby³a siê XIX sesja Rady Gminy Jawo-
rze. Obrady prowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej
Œliwka. W sesji uczestniczyli wszyscy radni, to jest 15 osób.
Zdzis³aw Niemczyk z³o¿y³ krótkie sprawozdanie z realizacji
zadania gminnego w dziedzinie „Promowanie i kultywowanie
tradycji i wartoœci regionalnych Jaworza wœród spo³ecznoœci
miejscowej i spo³ecznoœci zaprzyjaŸnionych gmin zagranicz-
nych” na rok 2008.
Powo³ano komisjê Uchwa³ i Wniosków w sk³adzie; Roman
Lorek i Roman Urbaœ. Obaj radni wyrazili  na to zgodê . Przy-
st¹piono do g³osowania, uchwa³ê przyjêto jednog³oœnie  czy-
li 15 g³osami.
Wójt gminy Zdzis³aw Bylok zg³osi³ zmiany do proponowane-
go porz¹dku obrad zaproponowa³ wprowadzenie do porz¹d-
ku obrad sesji dwóch zmian:
– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Jaworze.
– w punkcie 7 omówienie sprawozdania finansowego z pierw-
sze pó³rocze 2008 rok.
Po tej zmianie porz¹dek obrad zosta³ poddany pod g³osowa-
nie. Porz¹dek obrad zosta³ przyjêty jednog³oœnie (15 osób).
Pkt 5 – zatwierdzenie protoko³u z XVIII Sesji Rady Gminy, z
dnia 27 sierpnia 2008 roku. Protokó³ zosta³ przyjêty jedno-
g³oœnie.
Pkt. 6 – Podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y, które wczeœniej by³y
tematem obrad w³aœciwych problemowo komisji
A) – udzielenie pomocy finansowej miastu Blachownia, z prze-
znaczeniem na usuwanie skutków przejœcia tr¹by powietrz-
nej 15 sierpnia tego roku. Wczeœniej Komisja Bud¿etu i Fi-
nansów jednog³oœnie zaopiniowa³a ten wniosek. Uchwa³a nr
19/168/08 z dn. 07.10.2008 r w sprawie udzielenia pomocy
finansowej miastu Blachownia zosta³a podjêta jednog³oœnie.
B) – w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na rok 2008, które
wynikaj¹ z ponad planowych dochodów gminy. Uchwa³a zo-
sta³a podjêta jednog³oœnie.
C)  w sprawie p³acenia sk³adki cz³onkowskiej na rzecz Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania Ziemia Bielska z sie-
dzib¹ w Bielsku Bia³ej za rok 2008.
Uchwa³ê podjêto jednog³oœnie.
D) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Biel-
sko- Bia³a, utworzonej przez gminy Bielsko- Bia³a, Jaworze,
Jasienica, Buczkowice, Wilkowice, Szczyrk. Uchwa³ê pod-
jêto jednog³oœnie.
E) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadza-
nia œcieków. Uchwa³ê podjêto jednog³oœnie.

F) wyra¿enie zgody na sprzeda¿ oraz zwolnienie z obowi¹z-
ku zbycia prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci w
drodze przetargu. Sprawa dotyczy terenu przeznaczonego
pod Centrum Balneologiczne.
W g³osowaniu 9 radnych by³o za przyjêciem uchwa³y, 6- œciu
wstrzyma³o siê od g³osu.
G) powo³anie Specjalnej Komisji Rady Gminy Jaworze w celu
wyjaœnienia zgodnoœci wydanych decyzji w sprawie niektó-
rych inwestycji na terenie gminy Jaworze. Taki wniosek na
poprzedniej sesji z³o¿y³ radny Jerzy Ryrych. Na przewodni-
cz¹cego tej komisji zosta³ wybrany 14 g³osami za wniosko-
dawca- Jerzy Ryrych. Ponadto w sk³ad komisji weszli radni
Jan Stekla i Zygmunt  Podkówka. Uchwa³a zosta³a podjêta
jednog³oœnie.
W trakcie sesji przyby³ na salê obrad Radny Powiatowy Ru-
dolf Galocz i zosta³ oficjalnie powitany przez prowadz¹cego
obrady Andrzeja Œliwkê.
Punkty H oraz I po³¹czone zosta³y w jeden wniosek, ponie-
wa¿ dotyczy³y kandydatów do odznaczeñ. By³y to dwie od-
rêbne uchwa³y.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z³o¿y³a wniosek dotycz¹cy p.
Józefa Tymona, jako osoby wytypowanej do nagrody im. ks
Józefa Londzina. Do Lauru Srebrnej Cieszynianki zosta³y
zg³oszone dwie kandydatury; ze strony OSP p. Stefan Bran-
dys, z Ko³a Gospodyñ Wiejskich Wanda Brandys. Dwa ostat-
nie wnioski po³¹czono w jeden, bowiem sprawa dotyczy³a
ma³¿eñstwa i w takiej formie zosta³ on przedstawiony na
komisji.
Uchwa³y zosta³y podjête jednog³oœnie, 14 g³osów by³o za
przyjêciem uchwa³y (jeden z radnych by³ nieobecny podczas
glosowania).
J) Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Jaworze; Plan A
Uchwa³ê przyjêto jednog³oœnie.
K) Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Jaworze; Plan B
Uchwa³ê przyjêto jednog³oœnie.
L) Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Jaworze;Plan C
Uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Pkt 7. Omówienie sprawozdania z wykonania bud¿etu za
pierwsze pó³rocze 2008 roku. Przewodnicz¹cy Komisji Bu-
d¿etowej Roman Lorek, stwierdzi³, ¿e wszystkie punkty owego
sprawozdania zosta³y zaopiniowane pozytywnie. Sprawoz-
danie komisja przyjê³a jednog³oœnie. Równie¿ Rada Gminy
przyjê³a to sprawozdanie jednog³oœnie
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Pkt 8. Sprawozdanie z pracy wójta w okresie miêdzy sesyj-
nym zosta³ po³¹czony z pkt 9 czyli przedstawieniem zarz¹-
dzeñ podejmowanych przez Wójta Gminy Jaworze.
Wójt Zdzis³aw Bylok pokrótce przedstawi³ najwa¿niejsze
punkty:
Spotkanie Wójta z dyrekcj¹ PKS -u w sprawie ograniczenia
niedzielnych kursów autobusów na trasach Jaworze Na³ê¿e
oraz Jaworze Górne.
Omówienie projektu remontu szko³y podstawowej w Jawo-
rzu Na³ê¿u i utworzenie tam Centrum Wspó³pracy Polsko -
Czeskiej.
Zarz¹dzenie w sprawie projektu na wykonanie kanalizacji w gminie.

W zapytaniach i interpelacjach radnych, mieszkañcy Jawo-
rza Œredniego podziêkowali wójtowi gminy za inwestycje dro-
gowe w tamtym rejonie.
Nastêpnie Przewodnicz¹cy RG Andrzej Œliwka podziêkowa³
wszystkim za udzia³ w obradach.
Pe³ne teksty sprawozdañ z Sesji Rady Gminy Jaworze s¹
zawarte w Protoko³ach z Sesji RG, udostêpnionych do wgl¹-
du w Urzêdzie Gminy Jaworze oraz na stronie internetowej
gminy; www.jaworze.pl.
Niniejsze sprawozdanie zosta³o zatwierdzone do druku przez
Przewodnicz¹cego RG Andrzeja Œliwkê.

Flesz wydarzeñ gminnych
„Po prezydencki” niedosyt
Prezydent RP Lech Kaczyñski goœci³ na terenie Powiatu
Bielskiego. W sobotê (11.10) w Bielsku-Bia³ej uczestniczy³
w uroczystej sesji samorz¹du, w czasie której odznaczy³ kom-
batantów walk z okupantem hitlerowskim, weteranów powo-
jennej partyzantki oraz podziemia solidarnoœciowego. Wœród
wybrañców znalaz³ siê tak¿e wybitny polski szybownik Se-
bastian Kawa. Prezydent Kaczyñski podkreœli³ dynamikê roz-
woju Bielska-Bia³ej czego dowodem jest wci¹¿ zwiêkszaj¹-
ca siê liczba inwestorów. Na owym spotkaniu samorz¹dow-
ców z g³ow¹ Pañstwa Polskiego goœci³ wójt Zdzis³aw By-
lok. Spotkanie to zdaniem wójta pozostawi³o pewien niedo-
syt wœród samorz¹dowców. Zwieñczeniem wizyty prezydenc-
kiej by³ koncert z okazji rocznicy odzyskania niepodleg³oœci.

O kochaj¹cych dusze ludzkie czyli s³ów kilka o nauczy-
cielach.
„Istotê nauczycielskiego powo³ania mo¿na by okreœliæ jako mi-
³oœæ dusz ludzkich” - tak pisa³ o tym jednym z najpiêkniejszych
i najtrudniejszych zawodów Jan W³adys³aw Dawid, wybitny
polski psycholog i pedagog - „Ta mi³oœæ dusz jest  Ÿród³em
entuzjazmu, wiary w swe powo³anie, si³y w pracy, jest te¿ ta-
jemnic¹ g³ówn¹ powodzenia, wyjaœnieniem faktu, ¿e w ¿yciu
cz³owieka, wypadkiem, momentem, który o ¿yciu tym decydu-
je, mo¿e byæ i jest czasem jakiœ jeden nauczyciel”.
Minione œwiêto Komisji Edukacji Narodowej jest dobrym przy-
czynkiem do przypomnienia tych s³ów i kilku refleksji, którymi
z okazji Dnia Nauczyciela podzieli³ siê z nami wójt Zdzis³aw
Bylok - „Jest to zawód trudny, a my – samorz¹dy - mamy
problem z finansowaniem szkolnictwa. W zesz³ym roku na
kongresie Zwi¹zku Gmin Wiejskich proponowa³em, ¿eby fi-
nansowanie – to znaczy dok³adnie pensje - p³aci³o pañstwo, a
my samorz¹dy bêdziemy utrzymywali substancjê budowlan¹
plus otoczenie – twierdzi gospodarz Jaworza. Samorz¹dowcy
nie chcieli braæ odpowiedzialnoœci za wyp³acanie nauczyciel-

skich uposa¿eñ, bo ta winna byæ przypisana pañstwu. „Oso-
biœcie uwa¿am, ¿e nauczyciel za swoj¹ ciê¿k¹ pracê powi-
nien dostawaæ godziwe wynagrodzenie – w tym wzglêdzie wójt
Bylok nie ma cienia w¹tpliwoœci - przecie¿ dzieci s¹ coraz
bardziej wymagaj¹ce, coraz trudniej uczyæ, coraz trudniej
wykonywaæ ten zawód. Na szczêœcie specyfika Jaworza spra-
wia, ¿e problemy wiêkszych miast nie daj¹ o sobie tak znaæ.
Tak¿e zrozumia³e jest – szczególnie w tym zawodzie – nie-
ustanne dokszta³canie siê, jednak samorz¹dowcy s¹ coraz
bardziej przeciwni zrzucaniu na nich obowi¹zku p³atnoœci za
dodatkowe kwalifikacje nauczycieli. Przy czym Zdzis³aw By-
lok z dum¹ podkreœla, ¿e przybywa nauczycieli dyplomowa-
nych i ma nadziejê, ¿e rz¹d w koñcu bêdzie mia³ odwagê by
zmierzyæ siê z tym problemem i rozwi¹zaæ go w sposób sa-
tysfakcjonuj¹cy wszystkich zainteresowanych.

„Nie wszystko z³oto, co siê œwieci”
Nie bêdzie pieniêdzy na kanalizacjê z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. Jednak czy aby na pewno jest czego ¿a³o-
waæ i rwaæ w³osy z g³owy?
Po pierwsze nie ma mowy o stagnacji w kwestii kanalizacji.
Po drugie nawet gdyby Jaworze dosta³o ow¹ dotacjê, pieni¹-
dze i tak trzeba by³oby zwróciæ. Teraz rzecz wyt³umaczymy.
Jaworze zaliczane jest do tak zwanej aglomeracji bielskiej, która
liczy ponad 240 tys osób - nale¿¹ tu Bielsko-Bia³a, Szczyrk, Ja-
sienica, Jaworze, Wilkowice i Buczkowice - czyli wszystkie te
gminy, które s¹ pod³¹czone do bielskiej oczyszczalni œcieków.
Mimo, ¿e nasza gmina liczy ponad 6 tys mieszkañców, to de
facto jest traktowana, jak miejscowoœæ 240 tysiêczna. W zwi¹zku
z tym mo¿e ubiegaæ siê o dofinansowanie w ramach programu
Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko, zarz¹dzanego na szcze-
blu centralnym przez Ministerstwo Œrodowiska. Czyli Jaworze
bêdzie zmuszone do stawania w szranki z takimi miastami, jak
Wroc³aw, Gdañsk, Gliwice czy Katowice. Nie ma mowy o z³o¿e-
niu broni, ponownie gmina sk³adaæ bêdzie wniosek w ramach na-
boru zimowego.
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Warto w tym miejscu zapytaæ dlaczego takowy by³ sk³adany do
województwa. OdpowiedŸ wy³ania siê z oparów absurdu urzêdni-
czego, a brzmi nastêpuj¹co - do tej pory nie istnieje formalnie
aglomeracja bielska, ale wojewoda jest w przededniu wydania
takiej decyzji, dlatego Urz¹d Marsza³kowski poinformowa³ , ¿e z
chwil¹ wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia, projekt tak czy tak nie
móg³by dostaæ dofinansowania, je¿eli by zaœ otrzyma³ pieni¹dze
trzeba by je by³o zwróciæ z odsetkami. Gmina obecnie przygoto-
wuje siê do ponownego z³o¿enia tego projektu, który wart jest
ponad 35 mln z³ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Œrodowisko do Narodowego Funduszu Œrodowiska, który
bêdzie to wszystko ocenia³. I jeszcze jedna ciekawostka projekt
z Regionalnego Programu Operacyjnego nie dosta³ dofinanso-
wania, poniewa¿ tam na 63 projekty tylko 7 gmin dosta³o dota-
cjê. Bynajmniej nie chodzi o zbyt wysokie kryteria, ale o ma³¹
pulê do rozdysponowania. Na 700 mln. z³ zapotrzebowania do
podzia³u przeznaczono74 mln. W zwi¹zku z tym nie by³o szans.
Wybrano tylko mniejsze, projekty w granicach od 2 mln do 14
mln. Jaworzañski wart jest 34 mln z³. Rozstrzygniêcie w marcu,
do tego czasu trzymamy kciuki.

Informatyzacja urzêdu
Informatyzacja zaczê³a siê , wraz z kadencj¹ wójta Zdzis³a-
wa Byloka. Najpierw by³o to przeciwdzia³anie bezrobociu na
terenie gminy, powsta³o Gminne Centrum Informacji, dostêp-
ne dla wszystkich mieszkañców. Wtedy Jaworze otrzyma³o
dotacjê ok 100 tys z³. W GCI pracowa³o szeœciu sta¿ystów,
zatrudnionych przez urz¹d w ramach wspó³pracy z Powiato-
wym Urzêdem Pracy.  Poniewa¿ zgodnie z wymogami ca-
³ego programu musia³ byæ zapewniony dostêp do internetu
trzeba by³o stworzyæ sieæ, która pierwszy raz zosta³a uru-
chomiona nie tylko dla GCI, ale dla ca³ego urzêdu, wtedy to
po³¹czono przys³owiowe maszyny do pisania, jakimi by³y
komputery, w zwarty organizm. Zakupiono serwer, na któ-
rym by³y instalowane wszelkie programy. W miarê up³ywu
czasu zaczêto inwestowaæ w rozwi¹zania sieciowe, a i wy-
mieniaæ sprzêt komputerowy na nowszy i tak jest do dziœ.
Oto krótka historia tego przedsiêwziêcia, a jak jest dziœ i
jakie s¹ plany na przysz³oœæ?
Informatyzacja oznacza po pierwsze usprawnienie pracy, a
po drugie ten proces zmusza urzêdników do ci¹g³ego roz-
woju, dokszta³cania siê. Nie tylko pracownicy urzêdu ko-
rzystaj¹ z komputerów, ale i klienci urzêdu. Wszystko od-
bywa siê szybciej. W 2005 roku gmina Jaworze przyst¹pi³a
do programu SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji
Administracji Publicznej) w województwie œl¹skim . Co to
daje gminie?
Ka¿dy  bêdzie móg³ wejœæ na stronê urzêdu i zobaczyæ
gdzie jest jego pismo, czy dotar³o do odpowiedniego pra-
cownika, czy jest ju¿ gotowe do odbioru. To ewidentna

oszczêdnoœæ czasu i pieniêdzy. W ramach systemu SE-
KAP gmina ma do dyspozycji program elektronicznego
obiegu dokumentów czyli dekretowanie poczty, który w
tym roku jeszcze odbywa siê dwutorowo. Od 2009 w urzê-
dzie prawie w ogóle nie bêdzie korespondencji papierów
miêdzy referatami, poza tymi, które nale¿y pozostawiæ w
formie tradycyjnej. Wszystkie wnioski, które wp³yn¹ do
urzêdu, zostan¹ zeskanowane do systemu. Obecnie s¹
takie rozporz¹dzenia, które zezwalaj¹ na archiwizacje kom-
puterow¹, a co wiêcej zmuszaj¹ urzêdy do takich dzia³añ,
chodzi o p³yty CD, pendrivey, serwery. W urzêdzie funk-
cjonuj¹ dwa: serwer wewnêtrzny, a tak¿e w ograniczonej
iloœci serwery zewnêtrzne, wspólne dla ca³ego systemu,
który skupia SEKAP. W zwi¹zku z ochron¹ danych oso-
bowych i innych informacji, takie dane musz¹ by przetrzy-
mywane na serwerze wewnêtrznym, odpowiednio zabez-
pieczone czyli szyfrowane w sposób cyfrowy. SEKAP
umo¿liwia tak¿e w przysz³oœci korzystanie z e- skrzynki
czyli wszystkie formularze, które stosowane s¹ w urzê-
dzie, bêd¹ jednoczeœnie na stronie internetowej w formie
formularzy edytowalnych. To ogromne u³atwienie dla urzêd-
ników i klientów. Do tematu informatyzacji bêdziemy jesz-
cze wracaæ, choæby przy okazji zg³êbiania niedalekiej przy-
sz³oœci czyli podpisów elektronicznych.

Jaworze na wysoki po³ysk czyli s³ów kilka o ISO
ISO to System Zarz¹dzania Jakoœci¹, a co siê z tym wi¹¿e
system zarz¹dzania prac¹, po to by by³a ona wykonana spraw-
nie, rzetelnie, a nade wszystko najwy¿szej jakoœci. Powin-
na zatem spe³niaæ oczekiwania nie tylko pod wzglêdem for-
malnym, ale równie¿ merytorycznym. Dlatego te¿ wójt ju¿ w
2006 roku zdecydowa³ siê na wprowadzenie systemu zarz¹-
dzania jakoœci¹, który jak najbardziej obowi¹zuje, z tym ¿e
gmina nie wyst¹pi³a jeszcze o certyfikacje urzêdu. Na razie
ju¿ pó³tora roku przygotowywany jest grunt, to znaczy wszelkie
procedury. Aby organizacja certyfikuj¹ca przyby³a do gminy,
ten system musi -potocznie rzecz okreœlaj¹c- „biegaæ” po
urzêdzie przynajmniej pó³ roku. Mimo, ¿e formalnie UG nie
ma certyfikatów, przygotowana jest ca³a strona formalna tego
systemu. To znaczy s¹ procedury, które obowi¹zuj¹ pracow-
ników w urzêdzie, a dotycz¹ przep³ywu dokumentów, wyda-
wania decyzji administracyjnych i za³atwiania spraw w po-
szczególnych kategoriach. Jest system kontroli wewnêtrz-
nej i audytów, pod wzglêdem badania jakoœci pracy. Na stro-
nie internetowej funkcjonuje ankieta zadowolenia klienta, a
w formie papierowej dostêpna jest we wszystkich biurach,
na wszystkich stanowiskach. Te ankiety sk³ada siê nastêp-
nie w sekretariacie i na podstawie tych informacji raz na pó³
roku dokonuje siê oceny. Ankiety s¹ coraz bardziej pozytyw-
ne dla urzêdników. Zdarza siê, ¿e klient wyra¿a swoje nie-
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zadowolenie, ale dla urzêdników w Jaworzu tego typu kon-
struktywna krytyka jest najwa¿niejsza, bowiem tylko wie-
dz¹c, gdzie boli mo¿na Ÿród³o cierpienia usun¹æ  Za funk-
cjonowanie systemu jest odpowiedzialny wicewójt Rado-
s³aw Osta³kiewicz i je¿eli jest coœ nie tak , to w³aœnie On
wkracza do akcji. Prowadzone s¹ równie¿ badania staty-
styczne. Gmina jak najbardziej funkcjonuje w systemie za-
rz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001/2000, natomiast nie ma jesz-
cze certyfikatu czyli niejako potwierdzenia tego, ¿e ten
system funkcjonuje w³aœciwie. Takie potwierdzenie wydaje
odpowiednia jednostka certyfikuj¹ca, która ma uprawnienia
Miêdzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej do wyda-
wania certyfikatu. W pierwszym kwartale 2009 roku wszel-
kie sprawy dotycz¹ce certyfikacji, powinny zostaæ domkniê-
te. Jest to zwi¹zane z kosztami-  pierwszy jest najwy¿szy
ok. 15 do 20 tys z³, po dwóch latach jest certyfikat o cha-
rakterze wewnêtrznym i to ju¿ kosztuje znacznie mniej.
Warto jednak zap³aciæ za wpisanie gminy Jaworze w miê-
dzynarodowe rejestry, jako tej, która œwiadczy us³ugi na
najwy¿szym poziomie i utrzymuje go ca³y czas.

Fina³owe odliczanie
Niecierpliwie czekaj¹ urzêdnicy na ocenê projektu na budowê
Hali Sportowej. Koszt tej inwestycji to 7 mln 300 tyœ z³. Naj-
pierw ocena formalna, potem merytoryczna, a wszystko to jesz-
cze w tym roku lub na pocz¹tku przysz³ego . Kwota do rozdy-
sponowania, przygotowana przez Urz¹d Marsza³kowski to ok
55 mln. z³., natomiast wartoœæ z³o¿onych projektów - 800 mln.
(czyli szesnaœcie razy mniej œrodków ni¿ potrzeby wojewódz-
twa). Wicewójt Rados³aw Osta³kiewicz twierdzi, ¿e nie wolno
przyjmowaæ pozycji pasywnej, zatem szable w d³oñ i do boju,
trzeba szukaæ œrodków, gdzie tylko siê da. Jednak dobre chêci
to nie wszytko, wa¿ny jest tzw. czynnik zewnêtrzny - osoby
podejmuj¹ce decyzjê. A to dopiero w przysz³ym roku.

Bez garbów i dziur
Byæ mo¿e ju¿ za nied³ugo tak bêdzie na ulicy Turystycznej. Wój-
towi Bylokowi uda³o siê pozyskaæ œrodki unijne na tê inwestycjê
w ramach procedury pozakonkursowej, a to oznacza zapewnio-
ne dofinansowanie na starcie. Pieni¹dze pochodz¹ z  Programu
Rozwoju Subregionu i bêd¹ one przeznaczone na dofinansowa-
nie dwóch inwestycji. Pierwsza to remont ulicy Turystycznej, na
ca³ym jej odcinku. Tu jednak ma³y haczyk, na wskutek sprzeci-
wu Lasów Pañstwowych kilka ostatnich metrów tej drogi nie bê-
dzie zrobione, poniewa¿ s¹ to dzia³ki Nadleœnictwa Bielsko -Bia-
³a. Najciekawsze jest to, ¿e gmina Jaworze wyremontuje trakt, z
którego korzystaj¹ „leœnicy”, ci jednak nie wyrazili na to zgody.
Powody takiej decyzji pozostan¹ owiane mg³¹ tajemnicy. Koszt
budowy drogi to ok. 870 tyœ z³.z czego 600 tys gmina Jaworze
otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Digitalizacja zbiorów hrabiowskich…
Drugim dzia³aniem w ramach tego programu, jest projekt
miêkki polegaj¹cy na dygitalizacji najcenniejszych zbiorów
hrabiowskich rodziny Saint Genois d'Anneaucourt (dawnych
w³aœcicieli gminy Jaworze). Chodzi o pergaminy , dokumen-
ty, pochodz¹ce nawet z XIV i XV wieku, rzeczy bezcenne,
które dziœ s¹ w depozycie Muzeum Œl¹ska Cieszyñskiego.
By³o ju¿ kilka wystaw tych eksponatów , teraz gmina chce
nadaæ tym dokumentom, bardziej powszechny charakter,
poprzez ich zdigitalizowanie czyli zeskanowanie i powiele-
nie w formie elektronicznej. Wydanie p³yt CD, albo te¿ pen-
drivów, a tak¿e publikacji albumowej, która zawiera³aby in-
wentaryzacje zbiorów oraz historyczne uzasadnienie tych¿e
dzia³añ.
W kolejnym fleszu wydarzeñ gminnych, w grudniowym nu-
merze Echa Jaworza miêdzy innymi o budowie œcie¿ek ro-
werowych, rozbudowie amfiteatru oraz parkingu w centrum
Jaworza.

Przygotowa³a Agata Jêdrysko

Srebrne podziêkowanie
Nikt nie zna dróg do potomnoœci,
Jedno- po samodzielnych bojach;
Wszak¿e w Œwi¹tyni jej nie goœci
W tych, które on wybra³, pokojach.
(C.K. Norwid; Laur dojrza³y)

O Laurze Srebrnej Cieszy-
nianki. Rozmawiam z Rado-
s³awem Osta³kiewiczem -
Zastêpc¹ Wójta Gminy Ja-
worze.
E.J – Zanim opowiemy o wy-
ró¿nionych mieszkañcach Ja-
worza, krótko o historii lauru.
R.Osta³kiewicz - Laury Srebr-
nej Cieszynianki przyznawane s¹

co roku od 97 '. Inicjatorem wyró¿nienia jest Zwi¹zek Komunalny
Ziemi Cieszyñskiej, w którym dzia³a³o równie¿ Jaworze. Nasza gmina
identyfikuje siê z powiatem cieszyñskim, ale w Zwi¹zku bêdzie jesz-
cze do koñca roku, poniewa¿ z koñcem Anno Domini 2008 organi-
zacja ta przestaje istnieæ. Zosta³a rozwi¹zana na polecenie Woje-
wody Œl¹skiego, gdy¿ nie odpowiada³a wymogom nowego prawo-
dawstwa w tym zakresie i teraz Zwi¹zek Komunalny Ziemi Cie-
szyñskiej istnia³ bêdzie, jako stowarzyszenie, jednak ju¿ bez Jawo-
rza. Nasza gmina nie jest czêœci¹ powiatu cieszyñskiego, ale w
schedzie po  Zwi¹zku pozostaje nam wyró¿nienie Laur Srebrnej
Cieszynianki, bêdzie to autonomiczna nagroda przyznawana przez
gminy i powiat cieszyñski, a Jaworze prawdopodobnie nadal bêdzie
brane od uwagê w kolejnych edycjach przyznawanie tego odzna-
czenia.
E.J – Kto w tym roku jest nominowany do wyró¿nienia, jeœli
chodzi o Jaworze?
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R.Osta³kiewicz - Zgodnie z regulaminem kandydatury zg³aszaj¹
Rady Gmin poszczególnych jednostek samorz¹du terytorialne-
go, zainteresowane przyznawaniem laurów. Rady jednak nie robi¹
tego autonomicznie, ale niejako ze wskazania organizacji poza-
rz¹dowych, stowarzyszeñ formalnych b¹dŸ nieformalnych z te-
renu gminy, które wnioskuj¹ o to, ¿eby osoby zas³u¿one dla ja-
kiejœ okreœlonej spo³ecznoœci, tak¹ nagrodê otrzyma³y. Tym ra-
zem by³ to wniosek Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Jaworzu Dol-
nym oraz Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Jaworzu, by uhonoro-
waæ tym laurem ma³¿eñstwo Wandê i Stefana Brandysów.
E.J - Jakie jest uzasadnienie tego wyboru?
R.Osta³kiewicz - S¹ to osoby niew¹tpliwie zas³u¿one dla na-
szej gminy, które maj¹ wieloletnie doœwiadczenie w pracy spo-
³ecznej i charytatywnej na terenie Jaworza. Pani Wanda  Bran-
dys jest wieloletni¹ dzia³aczk¹ Ko³a Gospodyñ Wiejskich, na-
tomiast pan Stefan Brandys by³ jednym z za³o¿ycieli Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej w gminie, jak równie¿ osob¹, która od
zawsze mocno anga¿owa³a siê w rozwój jednostki.
E.J – Na koniec termin gali.
R.Osta³kiewicz - Laur Srebrnej Cieszynianki wrêczony zostanie na
uroczystej sesji Rad Gmin Ziemi Cieszyñskiej, która odbêdzie siê 11
listopada br. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Nale¿y
jeszcze dodaæ, ¿e Wanda i Stefan Brandys s¹ laureatami nagrody im.
Ksiêdza  Józefa Londzina ( 2006 rok) , któr¹ przyznaje Powiat Bielski.

Rozmawia³a Agata Jêdrysko

Nominacja do Nagrody im ks Józefa
Londzina
W tym roku  bêdzie to ju¿ X edycja Nagrody im ks J.Londzina.
EJ - Jaki cel przyœwieca³  ustanowieniu takiej Nagrody
R.Osta³kiewicz - Od 1999 roku dziêki inicjatywie ówcze-
snego Starosty Bielskiego Jacka Falfusa ustanowiona zo-
sta³a Nagroda Starosty Bielskiego im ks Józefa Londzina , któ-
ra od tamtego czasu w listopadzie  jest wrêczana jednej z osób
nominowanych  do tej nagrody przez  Rady Gmin  poszczegól-
nych miejscowoœci, nale¿¹cych do Powiatu Bielskiego. Nomi-
nowani do Nagrody to osoby wyró¿niaj¹ce siê w pracy na rzecz
lokalnej spo³ecznoœci i promowaniu jej na szerszym forum, w
dziedzinie kulturalnej, spo³ecznej i religijnej.
EJ; Czy mo¿e Pan nieco przybli¿yæ Czytelnikom sylwetkê
patrona tej zaszczytnej Nagrody?
R.Osta³kiewicz - ks. Józef Londzin  ¿y³ w latach 1862-1929 Uro-
dzi³ siê w Zabrzegu . Jego ojciec by³ mi³oœnikiem i domoros³ym
etnografem, gromadz¹cym zabytki miejscowej kultury ludowej, a
zami³owanie to przekaza³ synowi. W 1889 r. przyj¹³ œwiêcenia
kap³añskie. Pracowa³ jako wikary w parafiach w Strumieniu i Miê-
dzyrzeczu, a w 1890 r. zosta³ przeniesiony do Cieszyna gdzie
obj¹³ obowi¹zki starszego wikarego i kapelana wiêziennego. Pe³ni³
tak¿e obowi¹zki redaktora ''Gwiazdki Cieszyñskiej''. By³ te¿ za³o-
¿ycielem i aktywnym dzia³aczem wielu innych polskich organiza-
cji religijnych i spo³ecznych, m.in. Dziedzictwa b³. Jana Sarkandra
dla ludu polskiego na Œl¹sku, zosta³ tak¿e cz³onkiem Sekcji Œl¹-

skiej Naczelnego Komitetu Narodowego. W 1918 r. razem z Ja-
nem Michejd¹ i Tadeuszem Regerem stan¹³ na czele Rady Naro-
dowej Ksiêstwa Cieszyñskiego. Zosta³ wybrany do sejmu polskie-
go, a w 1927 r. zosta³ burmistrzem Cieszyna.
EJ - w tym roku  nasza OSP do Nagrody im ks J.Londzina nomi-
nowa³a Józefa Tymona. Proszê powiedzieæ coœ wiêcej  o tej
osobie znanej wielu mieszkañcom  z ogromnego zaanga¿owania
w ¿ycie spo³eczne i dziedzictwo kulturalne Jaworza.
R.Osta³kiewicz -  Pan Józef Tymon jest spo³ecznie zaanga¿owa-
ny  od wielu wielu lat. Jednym ze znacz¹cych przejawów jego
dzia³alnoœci by³  opisywany w poprzednim Echu „powrót pomnika
Marsza³ka”  w 1992 r,  co by³o g³ównie jego inicjatyw¹. W 2000
roku dh Józef Tymon otrzyma³ Medal  Honorowy im. Boles³awa
Chomicza nadany przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku OSP RP. Ale to
nie wszystkie z  odznaczeñ jakimi wyró¿niono p. J.Tymona. Uczest-
nictwo, a wrêcz inicjatywy jakimi wykazywa³ siê  na p³aszczyŸnie
¿ycia spo³ecznego i kulturalnego gminy siêgaj¹ ju¿ roku 1946,
kiedy walczy³ o odrodzenie po II Wojnie Œwiatowej jednostki Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w Jaworzu. Kolejn¹ znamienn¹ inicjatyw¹
by³o zawi¹zanie Spo³ecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego w Jaworzu. Jego liczne dzia³ania spo-
³eczne cechuje g³êboko pojêty patriotyzm.
Zas³ugi Pana Józefa Tymona by³y równie¿ doceniane przez in-
nych o czym œwiadcz¹ liczne odznaczenia miêdzy innymi:
Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi, Medal „Zas³u¿ony dla rozwoju Jawo-
rza”, wspomniany na wstêpie  Medal im. Boles³awa Chomi-
cza, Z³oty Medal za zas³ugi dla po¿arnictwa, Medal za za-
s³ugi dla Województwa Bielskiego.
Mówi¹c o Panu Józefie nie mo¿na nie wspomnieæ o jego
licznych darach, jakie ufundowa³ na terenie gminy Jaworze,
a w szczególnoœci dotycz¹cych obiektów sakralnych.
EJ; Kiedy odbêdzie siê uroczysta gala zwi¹zana z Nagrod¹
im ks J.Londzina?
R.Osta³kiewicz-  dok³adnie na dzieñ dzisiejszy  Starostwo
Powiatowe nie poda³o nam daty, ale wiemy , ¿e bêdzie to
druga po³owa listopada br.           Rozmawia³; P.Filipkowski

POMOC PSYCHOLOGICZNA
Informujemy, ¿e w ramach Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych uru-
chomiony zosta³ Psychologiczny Punkt Konsultacyj-
ny dla mieszkañców Jaworza.
Porady psychologa s¹ bezp³atne, obejmuj¹ tematykê
zwi¹zan¹ ze skutkami przemocy. Punkt czynny jest
w poniedzia³ki w godzinach od 15.10  do 17.10 w sie-
dzibie Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Ja-
worzu. Terminy spotkañ mo¿na ustalaæ osobiœcie z
psychologiem w godzinach pracy punktu - telefon:
(033) 8173826.
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Spo³eczna Rada Samodzielnego
Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
w Jaworzu
W dniu 1.10.2008r mia³o miejsce zapowiadane posiedzenie
cz³onków Spo³ecznej Rady Samodzielnego Gminnego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu.
G³ównymi tematami spotkania  by³o :
a) zapoznanie siê Spo³ecznej Rady z obsad¹ personaln¹
Zak³adu. Temat ten przedstawi³a doktor Katarzyna Dziêcio³ -
Kierownik Zak³adu.
b) przedstawienie stanu realizacji  bie¿¹cych  remontów  pro-
wadzonych w Oœrodku Zdrowia, jak równie¿ planowanych na
2009r zamierzeñ inwestycyjnych.
c)  omówiono równie¿ sprawê ewentualnych badañ profilak-
tycznych lub szczepieñ finansowanych przez Urz¹d Gminy.

Z prac  Komisji  Rady Gminy Jaworze
1. Posiedzenie Komisji Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa
i Polityki Spo³ecznej mia³o miejsce w dniu 2.10.2008r. Pod-
czas posiedzenia omówiono i zaopiniowano  projekty  uchwa³:
a) w sprawie obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Bia³a
wspó³tworzonej przez obszary gmin: Bielsko-Bia³a, Buczko-
wice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk i Wilkowice.
b) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
œcieków.

Po wyjaœnieniach w¹tpliwoœci radnych oba projekty zosta³y
zaopiniowane pozytywnie. Nastêpnym tematem obrad by³o
przedstawienie, omówienie oraz przyjêcie propozycji wielko-
œci bud¿etowych na 2009 rok w ramach Komisji.
Druga czêœæ posiedzenia Komisji odby³a siê w siedzibie Nad-
leœnictwa Bielsko-Bia³a, gdzie radni zapoznali siê z problema-
mi z jakie wystêpuj¹ w lasach beskidzkich spowodowanymi
chorob¹ œwierków, a w zwi¹zku z tym ich wycink¹.
Temat ten zreferowa³ nadleœniczy Hubert Kobarski. Cz³onkowie Ko-
misji zapoznali siê równie¿ z wystaw¹ przyrodnicz¹ pt. "Cztery pory
roku" oraz zwiedzili szkó³kê drzew prowadzon¹ przez Nadleœnictwo.
2. W dniach  29.09.  i  3.10.2008  roku  odby³o siê  posiedze-
nie Komisji Budownictwa i Infrastruktury oraz Komisji
Inwentaryzacyjnej. G³ównymi tematami posiedzenia by³o
omówienie i wydanie opinii do projektów uchwa³:
a) w sprawie  obszaru  i  granic  aglomeracji  Bielsko-Bia³a
wspó³tworzonej przez obszary gmin: Bielsko-Bia³a, Buczko-
wice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk i Wilkowice.
b) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków.
c) w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ oraz zwolnienie z obo-
wi¹zku zbycia prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci w dro-
dze przetargu. Wszystkie projekty zosta³y  zaopiniowane pozytyw-
nie. Na posiedzeniu przedstawiono równie¿ propozycje do bud¿etu
na 2009 rok w ramach Komisji.          Opracowa³ Zbigniew Putek

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze

„Chleba naszego powszedniego”
Wywiad z Dorot¹ Sacher- Wejster Kierownikiem Gmin-
nego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu.
E.J  - Do¿ywianie dzieci w Jaworzu mo¿na powiedzieæ, ist-
nieje wespó³ z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej
D. Sacher-Wejster -  Tak Oœrodek zajmuje siê t¹ spraw¹ od
pocz¹tku istnienia. Od 2006 roku dzia³amy oparciu o rz¹dowy
program wieloletni  pod nazw¹ „Pomoc pañstwa w zakresie
do¿ywiania”. Ustawa ta dotyczy dzieci z rodzin o dochodzie
doœæ niskim, nie przekraczaj¹cym  150% kryterium dochodo-
wego na osobê w rodzinie, ustalonego zgodnie z przepisami
ustawy o pomocy spo³ecznej. Aktualnie jest to 351 z³ na oso-
bê w rodzinie czyli z programu mog¹ korzystaæ podopieczni o
dochodzie do 526,50 z³, przy równoczesnym wystêpowaniu
pewnych dysfunkcji wymienionych w ustawie o pomocy spo-
³ecznej, takich, jak wielodzietnoœæ, bezrobocie, niepe³nospraw-
noœæ, przemoc, d³ugotrwa³a i ciê¿ka choroba i wiele innych.
E.J. - Tyle teoria, a jak to wygl¹da w praktyce?
D. Sacher-Wejster - Gmina otrzymuje dofinansowanie na
koszty ¿ywienia z bud¿etu pañstwa w wysokoœci do 60%
kosztów realizacji zadania. Obecnie mamy przyznane 34 125
z³ na ten cel, natomiast gmina przeznacza 30 360 z³, co jest
zapewnione w uchwale bud¿etowej w ramach funduszy

GOPS. Do koñca roku powinniœmy otrzymaæ jeszcze dodat-
kowo z bud¿etu oko³o 7000 z³. Œrodki jakimi dysponujemy w
ca³oœci pozwalaj¹ pokryæ koszty programu rz¹dowego.
E.J. - Statystycznie rzecz ujmuj¹c, ile dzieciaków w gminie
potrzebuje do¿ywiania.
D. Sacher-Wejster - W tym roku, z uwagi na kryterium dochodo-
we, programem rz¹dowym w formie posi³ków w sto³ówce, objê-
tych jest stosunkowo niewielu naszych podopiecznych. Poma-
gamy 39 osobom. Wspieramy tak¿e czterech doros³ych, dla nich
posi³ki wykupione s¹ w sto³ówce „sanatorium”. Ponadto du¿¹ gru-
pê osób obejmujemy pomoc¹ w formie œwiadczenia na zakup ¿yw-
noœci, chodzi tu o 48 rodzin. Pomagamy jeszcze klientom przy
dochodzie wy¿szym ni¿ 150%. S¹ to sporadyczne przypadki (kil-
koro dzieci), rozpatrywane na zasadach szczególnych, finanso-
wane poza programem rz¹dowym, ze œrodków gminy. Do¿ywia-
my w tych przypadkach w oparciu o uchwa³ê rady gminy. Równie¿
niewielu podopiecznych korzysta z obiadów finansowanych ze œrod-
ków z Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych. Tak¿e jeœli chodzi o dofinansowanie posi³ków
nale¿y wspomnieæ o sponsorach. Szko³a ustala, którzy uczniowie
wymagaj¹ wsparcia, a wzglêdy formalne uniemo¿liwiaj¹ pomoc i
wtedy do akcji wkraczaj¹ parafie: katolicka i ewangelicka. Ta wspó³-
praca niezmiennie trwa od wielu lat .
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E.J.- Zatem potrzebuj¹cy pomocy nie s¹ pozostawieni sa-
mym sobie.
D.Sacher-Wejster - Nie zdarzy³o siê, abym odmówi³a dzieciom
wsparcia w formie ciep³ego posi³ku.  Ja uwa¿am, ¿e wszyscy
uczniowie powinni jeœæ w placówkach oœwiatowych. Trudno mi
powiedzieæ,  ilu z nich  je obiady w szkole. Niemniej uwa¿am, ¿e
jest to znakomita forma - nie tylko pomocy -, ma to dobry wp³yw na
rozwój fizyczny i psychiczny, zatem dzieciaki powinny jeœæ obiady
w szko³ach. Maj¹ bardzo d³ugo lekcje, zw³aszcza w gimnazjach i
liceach, i wtedy ciep³y posi³ek jest niezbêdny. Natomiast s¹ pewne
ustawowe obostrzenia, póki co doœæ rygorystyczne, bo trudno so-
bie wyobraziæ, ¿e rodzina z dochodem oko³o 500 z³ na osobê jest w
stanie zap³aciæ za obiady kwotê rzêdu 100 z³ miesiêcznie. Te kryte-
ria s¹ stanowczo za niskie i od roku trwa batalia z Ministerstwem
Polityki Spo³ecznej o to, by je podnieœæ. Najbli¿sza waloryzacja
bêdzie jesieni¹ przysz³ego roku. Jestem œwie¿o po rozmowach z
szefow¹ departamentu, i nie ma szans, by wczeœniej cokolwiek w
tej sprawie mia³o siê zmieniæ. Owo kryterium liczy Instytut Spraw
Spo³ecznych dla ministerstwa i ustala „koszyk” podstawowych po-
trzeb bytowych, na takim w³aœnie poziomie. Nie jest mo¿liwe, by za
351 z³ wykupiæ leki, ¿ywnoœæ, opa³ na zimê i op³aciæ rachunki. Nie
wiem, jak to jest skalkulowane, ale podobno naukowo.
E.J - Jedzenie obiadów w szkole ma tak¿e b³ogos³awiony
wp³yw na rozwój psychologiczny dziecka.
D.Sacher-Wejster – Nie tylko ze wzglêdów biologicznych jest
to bardzo potrzebne, ale te¿ spo³ecznie. Bywa, ¿e niektórzy ro-
dzice nie widz¹ potrzeby, aby ich pociechy jad³y obiady w szko-
le, a i te¿ czêœæ dzieci nie chce jadaæ posi³ków poza domem. W
ka¿dej placówce oœwiatowej na terenie gminy Jaworze s¹ sto-
³ówki, prowadzone przez gminê i to jest warte podkreœlenia, za-
tem mo¿na zjeœæ pe³en ciep³y posi³ek, oprócz tego wydawane
s¹ œniadania, a w przedszkolu drugie œniadania i podwieczorki.

Rozmawia³a Agata Jêdrysko

Z dzia³alnoœci Chochlika Redakcyj-
nego - redakcyjne sprostowanie
Chochilkus pospolitus - o nieznanej etymologii, za to znanym
dzia³aniu. Lubi przeszkadzaæ, zmieniaæ litery, nazwy, cyfry, a
nawet nazwiska. Przychodzi nieproszony, ba niechciany; zja-
wia siê znienacka, w najbardziej  nieodpowiednim momen-
cie. Niestety w paŸdzierniku odwiedzi³ redakcjê Echa Jaworza.
Po swojej dzia³alnoœci zostawi³ dwa robaczywe owoce: zmie-
nion¹ zdradziecko cyfrê- chodzi o 90 – t¹ rocznicê odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci, a nie jak zosta³o omy³kowo napi-
sane 80- t¹; oraz podmienione nazwisko trenera Juniorów KS
Czarni Jaworze. W miejsce  Rafa³a Stronczyñskiego, pojawi³
siê Adam Sroczyñski. Za b³êdy przepraszamy i mamy nadzie-
jê, ¿e po wzmocnieniu zabezpieczenia, Chochlik Redakcyjny
nie pojawi siê, a przynajmniej nie tak szybko.
O czym uprzejmie zawiadamia redakcja.

KOMUNIKAT
Urzêdu Gminy Jaworze
Uprzejmie informujemy, i¿ w dniu 24 grudnia 2008r.
(œroda) Urz¹d Gminy Jaworze bêdzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA
Dotycz¹ca Programu

Ograniczenia Emisji w Gminie Jaworze
Na podstawie Uchwa³y Rady Gminy Nr XXXVIII/299/06  z
dnia 20 czerwca 2006 r.  w Jaworzu od 2007 roku realizo-

wany jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji w istniej¹-

cych budynkach mieszkalnych.
Zgodnie z za³o¿eniami Programu w 2007 roku zrealizowa-

no 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

znacznie mniej popio³u i nie wymagaj¹ codziennej obs³ugi
(pojemnoœæ zasobnika wystarczy na 3-5 dni eksploatacji

kot³a) - jest to uzale¿nione od wartoœci opa³owej wêgla,
termoizolacyjnoœci budynku jak i warunków pogodowych.

Mo¿na stwierdziæ, ¿e kot³y wêglowe z paleniskiem retor-
towym oprócz komfortu obs³ugi zu¿ywaj¹ mniejsze iloœci

wêgla 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-

¿¹cym roku producenci kot³ów z paleniskiem retortowym i

podajnikiem œlimakowym poprzez zmiany konstrukcyjne
wprowadzi³y mo¿liwoœæ spalania mia³ów wêglowych, któ-

re 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 in-
stalacji w Programie i uzyskania bli¿szych informacji.

Przypominamy, ¿e w ramach Programu istnieje mo¿liwoœæ
dofinansowania wymiany kot³a w kwocie nie przekraczaj¹cej

5.000 z³

Szczegó³owych informacji udziela Pan Krzysztof  Bia³y -
Operator Programu w Punkcie Konsultacyjnym w poniedzia³-

ki 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).
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PLANY I DOKONANIA ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH

Co tam panie w OSP

Jesieñ jest naturalnym czasem, kiedy dokonujemy podsu-
mowañ i rozliczeñ. Jednak by to opisaæ, trzeba sobie przy-
pomnieæ wiosnê, wtedy  czterej druhowie goœcili w Holandii
wraz z „kwartetem” po¿arniczym z Planicy. W kraju tulipa-
nów stra¿acy poznawali sprzêt, na którym pracuje tamtej-
sza stra¿ po¿arna, przygl¹dali siê jak dzia³a, a co najwa¿-
niejsze, okaza³o siê, ze niektóre sposoby – dobre i spraw-
dzone w Holandii- mo¿na przenieœæ na grunt polski, a œciœlej
jaworzañski.
Równie¿ por¹ wiosenn¹- w kwietniu- dru¿yna z OSP Jawo-
rze pojecha³a do Republiki Czeskiej. Tam nasi dzielni stra-
¿acy sprawdzali swe umiejêtnoœci i sprawnoœæ podczas za-
wodów sportowo - po¿arniczych - zajêli 3 miejsce. Dodatko-
wym utrudnieniem by³o to, ¿e konkurencje odbywa³y siê  nie

tylko na sprzêcie rodzimym - druhowie pojechali w³asnym
samochodem bojowym -, ale tak¿e na czeskim i s³owackim.
To by³a doœæ wysoko postawiona poprzeczka, ale wybrnêli z
tego i wrócili z tarcz¹. Wszak¿e trzecie miejsce na kilkana-
œcie dru¿yn, to jest coœ, czym mo¿na siê pochwaliæ.
PaŸdziernik to wycieczka do Brukseli, gdzie pojecha³a kro-
nikarz jaworzañskiej jednostki OSP – Danuta Pawlus, w
nagrodê za perfekcyjne nieomal prowadzenie kroniki w jed-
nostce. Eurodeputowana Gra¿yna Staniszewska zafundo-
wa³a tê eskapadê szeœciu wyró¿nionym stra¿akom z powia-
tu bielskiego. Zwiedzano Luksemburg, oczywiœcie sam¹
Brukselê, a w niej Parlament Europejski. Wreszcie wyciecz-
ka na  S³owacjê, któr¹ OSP zorganizowa³a wraz z Kó³kiem
Rolniczym dla ponad 40 osób. Niezwyk³e wra¿enie na wy-
cieczkowiczach zrobi³a miejscowoœæ Rajecka Lesna, a w³a-
œciwie jej najwiêksza atrakcja- Slovenský Betlehem (S³owac-
kie Betlejem), które mieœci siê w Domu Bo¿ego Narodzenia
niedaleko koœcio³a. Niezwyk³¹ szopkê o wymiarach 8,80 x 3
x 2 m wyrzeŸbi³ w ci¹gu 15 lat Józef Pekara z Rajeckich
Cieplic. Ukoñczy³ j¹ w roku 1995. W lipowym drewnie odtwo-
rzy³ krajobrazy swojego kraju i charakterystyczne budowle,
stanowi¹ce obszerne t³o dla stajenki na pierwszym planie.
Poœwiêcenie narodowej szopki zbieg³o siê z wizyt¹ papie¿a
Jana Paw³a II na S³owacji w 1995 r.
Po zwiedzaniu Betlehem uczestnicy wyprawy odwiedzili miej-
scowoœæ Bešeòová, by korzystaæ z dobrodziejstwa k¹pieli w
wodach termalnych.       Opracowa³a Agata Jêdrysko

Z dzia³alnoœci Towarzystwa Mi³oœników
Jaworza

Z wizyt¹ w Parku Narodowym
Yellowstone.
¯ó³ta Ska³a – tak brzmi polska na-
zwa jednego z najbardziej rozpozna-
walnych i znanych miejsc na œwie-
cie. Opowieœci o owym cudzie przy-
rody, rodem z Ameryki, mo¿na by³o
wys³uchaæ podczas kolejnych jawo-
rzañskich posiad, w niedzielê 5 paŸ-
dziernika. Opowiada³ Jan Knie¿yk

– cz³onek Towarzystwa Mi³oœników Jaworza. Tym razem dziê-
ki barwnej opowieœci prelegenta, który przed kilkoma laty, a
konkretnie w 2002 roku mia³ okazjê byæ w USA i zwiedzaæ
park, równie¿ i uczestnicy posiad u Pañstwa I.P.Steklów mogli
przenieœæ siê choæ na chwil kilka za ocean i „pospacerowaæ”
po Parku Narodowym Yellowstone. Dla tych, którzy nie mieli

mo¿liwoœci goœciæ za oceanem, park ów znany jest znako-
micie, g³ównie dziêki dwom bohaterom Disney’owskiej bajki.
Jak chyba wiêkszoœæ œredniego pokolenia pamiêta przygo-
dy misia Yogi i jego przyjaciela Bubu, które mia³y miejsce
w³aœnie w Parku Yellowstone.
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Wróæmy jednak do relacji  Jana Knie¿yka, która wzbogaco-
na by³a licznymi zdjêciami z pobytu w praktycznie ka¿dej
czêœci rozleg³ego przyrodniczego muzeum.
Park Narodowy Yellowstone jest po³o¿ony w USA, na terenie
trzech stanów: Idaho, Montana, Wyoming. Obejmuje czêœæ Gór
Skalistych wraz z dolinami rzek Yellowstone oraz Snake, a utwo-
rzony zosta³ na mocy ustawy wydanej przez  prezydenta Granta
z 1 marca 1872 roku, jako pierwszy w historii park narodowy.
Powierzchnia  tego parku robi wra¿enie, bowiem to blisko 8980
km?. Jak wynika z relacji Jana Knie¿yka Park Narodowy Yellow-
stone posiada 5 swego rodzaju  wyodrêbnionych skupisk, wœród
których dominuj¹ gor¹ce Ÿród³a, jezioro Yellowstone,  gejzery
oraz wyj¹tkowe gatunki fauny i flory, a tak¿e Wielki Kanion  Yel-
lowstone.
Ukryte pod lasami i ³¹kami geotermiczne ciep³o wybucha niezli-
czon¹ iloœci¹ gor¹cych gejzerów, a  wyp³ywaj¹ca z g³êbi ziemi
woda, niemal o temperaturze wrzenia - daje niezapomniane wra-
¿enie. Wydobywaj¹ca siê z ziemi para, jeziorka w kolorach tê-
czy, bulgocz¹ce Ÿród³a b³otne oraz odg³osy wybuchaj¹cych od
czasu do czasu gejzerów wprowadzaj¹ niespotykany nastrój.
Ciekawostk¹ jest  i to, ¿e zwierzêta takie, jak niedŸwiedzie czy
bizony, dziêki  podziemnemu  ciep³u roztapiaj¹cemu  zimowy
œnieg, mog¹ ¿ywiæ siê traw¹ nawet zim¹ . Na ponad 890 tys. ha
¿yje oko³o 20 tys. jeleni wirginijskich, 3,5 tys. bizonów i setki
mniejszych przedstawicieli zwierzyny p³owej ,a tak¿e ³osie , owce
kanadyjskie , koz³y górskie,  niedŸwiedzie czarne , niedŸwiedzie
grizzli, kojoty , ³abêdzie , ¿urawie kanadyjskie i inne unikatowe
gatunki. Park Yellowstone po³o¿ony jest w Wododziale Konty-
nentalnym , co oznacza ,¿e wody z jego pó³nocnej czêœci zasi-
laj¹ rzekê Missouri i wpadaj¹ do Atlantyku , wody zaœ czêœci
po³udniowej ³¹cz¹ siê Oceanem Spokojnym. Rzeka Yellowstone
wp³ywa do jeziora o tej samej nazwie, najwiêkszego naturalne-

go s³odkowodnego zbiornika w Stanach Zjednoczonych, znajdu-
j¹cego siê na wysokoœci powy¿ej 2100 metrów. Wymiary akwe-
nu te¿ s¹ nieco szokuj¹ce to ; 32 km d³ugoœci i 22 km szeroko-
œci. W parku tym znajduje siê ponad 3000 imponuj¹cych gejze-
rów, najs³ynniejszym wœród nich jest Old Faithful. Wybucha on z
zadziwiaj¹c¹ punktualnoœci¹- nieomal precyzj¹, co 81 min., wy-
rzucaj¹c wodê na wysokoœæ 30 d0 50 metrów.
Po prelekcji nadszed³ czas pytañ do prelegenta, a potem wspólne
rozmowy przy cieœcie, kawie i herbacie. Koñcz¹c posiady, prowa-
dz¹ca je Ma³gorzata Kobiela-Gryczka oraz Tomasz Wróbel
podziêkowali Janowi Knie¿ykowi za ciekaw¹ prelekcjê. Ponadto
M.Kobiela-Gryczka skierowa³a zaproszenie do  wszystkich Jawo-
rzan i mi³oœników ma³ej ojczyzny, na wspólne comiesiêczne po-
siady. Informacje s¹ na afiszach, a ponadto redakcja Echa bêdzie
stara³a siê sukcesywnie zamieszczaæ zapowiedzi kolejnych po-
siad.
I ju¿ teraz TMJ zaprasza na 16 listopada na godzinê 15.00
do pp Steklów. Tym razem tematem spotkania  bêdzie dale-
ka afrykañska Tanzania. Opowiadaæ o swojej wyprawie do
Afryki bêdzie Wanda Kubik.      PF

Spotkanie Zarz¹du G³ównego LMiR
W dniach 18-19 paŸ-
dziernika odby³o siê spo-
tkanie Zarz¹du G³ówne-
go LMiR . Organizato-
rami spotkania byli;
Edward Szpoczek -
prezes bielskiego okrê-
gu LMiR, Zdzis³aw By-
lok - Wójt Gminy Ja-

worze, Janusz Pierzyna - Wójt Gminy Jasienica, dr Adam
Kwieciñski - Prezes Towarzystwa Mi³oœników Jaworza.
W sobotê w godzinach dopo³udniowych  cz³onkowie ZG LMiR,
oraz m³odzie¿ i dzieci  wraz z nauczycielami-opiekunami
Szkolnych Kó³ LMiR spotkali siê w ramach Œwiatowego  Dnia
Maczkowców w bielskim Ratuszu z prezydentem miasta

Bielska-Bia³ej Jackiem Krywultem. Po czym jako goœcie
honorowi mogli obserwowaæ paradê wojskow¹, pokaz sprzê-
tu wojskowego, przemarsz orkiestr i pocztów sztandarowych
szkó³  maj¹cych za patrona gen.S.Maczka.
W godzinach wieczornych w Miêdzyrzeczu z udzia³em w³adz
samorz¹dowych  Powiatu Bielskiego oraz  gmin Jaworze i
Jasienica mia³o miejsce robocze spotkanie  opiekunów Szkol-
nych Kó³ LMiR z ZG LMiR, na którym m.in. ustalano harmo-
nogram wspó³pracy na  rok 2009. W spotkaniu tym uczest-
niczyli tak¿e dyrektorzy szkó³; z Zazrivy ( S³owacja) i Hnojni-
ka (Czechy). M³odzie¿ z tych szkó³ od 2 lat razem z nasz¹
m³odzie¿¹  z Jaworza, Jasienicy i Bielska-Bia³ej uczestni-
czy w Zlotach Jungów i Flisach Odrzañskich.
Z kolei w niedzielê  19 paŸdziernika  goœcie i cz³onkowie ZG
LMiR  oraz przedstawiciele w³adz samorz¹dowych Jaworza
na czele z Wójtem Zdzis³awem Bylokiem, Wicewójtem
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Rados³awem Osta³kiewiczem, Sekretarz Gminy Ann¹
Skotnick¹-Nêdzka, Przewodnicz¹cym Rady Gminy Jawo-
rze Andrzejem Œliwk¹, radnymi uczestniczyli w programie,
który wspólnie przygotowali cz³onkowie SK LMiR z Jaworza
i Jasienicy oraz Towarzystwo Mi³oœników Jaworza. Rano
goœcie zwiedzili Muzeum Fauny i Flory Morskiej mieszcz¹-
ce siê w jaworzañskim gimnazjum, izbê pamiêci poœwiêcon¹
patronowi szko³y – genera³owi S.Maczkowi. Nastêpnie wspól-
nie obejrzeli program artystyczny.  Po spotkaniu w gimna-
zjum  w programie uroczystoœci zaplanowano udzia³  goœci
wraz z pocztem sztandarowym  w Mszy œw sprawowanej
równie¿ w intencji Ligi Morskiej I Rzecznej w koœciele pw
Opatrznoœci Bo¿ej. W nabo¿eñstwie uczestniczy³ równie¿ ks
Andrzej Krzykowski – z parafii Ewangelicko-Augsburskiej. W
po³udnie mia³o miejsce spotkanie w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Jasienica, gdzie dzia³a równie¿ SK LMiR pod kie-
runkiem pani Alicji Iskrzyckiej. Podczas tego spotkania dzie-
ci zaprezentowa³y inscenizacjê zatytu³owan¹ „Na ratunek Zie-
mi”  obejmuj¹c¹  tematykê ekologiczn¹.  W spotkaniu tym wzi¹³
udzia³ Wójt Gminy Jasienicy Janusz Pierzyna. Szerzej o pra-
cy SK LMiR z Jasienicy  pod kierunkiem  Alicji Iskrzyckiej
(mieszkanki Jaworza) napiszemy w kolejnym numerze Echa
Jaworza.
Ostatnim akcentem tego dnia by³o spotkanie ZG LMiR, szkol-
nych kó³ LMiR z terenu Jaworza, Jasienicy i Bielska-Bia³ej  z
mieszkañcami Jaworza, które mia³o miejsce u pp I.P.Ste-
klów w ramach posiad organizowanych przez Towarzystwo
Mi³oœników Jaworza. Rozpoczynaj¹c spotkanie dr Adam
Kwieciñski – prezes TMJ powita³ wszystkich zebranych
goœci, Zarz¹d LMiR, przedstawicieli w³adz samorz¹dowych
reprezentowanych  przez wójta Zdzis³awa Byloka i  prawie
ca³¹ Radê Gminy Jaworze  wraz z  jej przewodnicz¹cym
Andrzejem Œliwk¹. Te posiady wyj¹tkowo prowadzili wspól-
nie – kpt ¿.w Jerzy Ryrych jednoczeœnie radny Gminy Ja-
worze i cz³onek  Zarz¹du TMJ oraz  mgr Iwona Kominek -
nauczyciel jaworzañskiego gimnazjum, opiekun Szkolnego
Ko³a LMiR i równie¿ cz³onek Zarz¹du TMJ. W pierwszej czê-
œci spotkania  swoje osi¹gniêcia  zaprezentowa³y dzieci i

m³odzie¿ Szkolnych Kó³ LMiR – z Jasienicy, Jaworza, Biel-
ska-Bia³ej- LO im KEN  i LO im  Hanny Chrzanowskiej.Jawo-
rzañscy ligowcy piêknie  zaprezentowali  dzia³alnoœæ swego
ko³a, wystêpuj¹c w koszulkach  reklamowych  zasponsoro-
wanych przez  prezesa firmy Berndorf  Baderbau – p. Marka
Wrza³a.
Kulminacyjnym punktem tego spotkania by³o wrêczenie
medalu „Zas³u¿ony dla Rozwoju Jaworza” dla dr El¿-
biety Marsza³ek (Rektor Wy¿szej Szko³y Ekonomiczno-Tu-
rystycznej w Szczecinie, cz³onek Zarz¹du G³ównego Ligi
Morskiej i Rzecznej, od ponad 10 lat wspieraj¹ca pracê
Szkolnego Ko³a LMiR w Jaworzu, Jasienicy i innych placów-
kach Okrêgu Bielskiego LMiR. Pani dr El¿bieta Marsza³ek
kilkakrotnie goœci³a równie¿ w Jaworzu. Doceniaj¹c osi¹gniê-
cia naszych dzieci i m³odzie¿y aktywnie wspiera dzia³alnoœæ
szkolnych kó³ LMiR na naszym terenie, wielokrotnie w czê-
œci lub ca³oœci sfinansowa³a wyjazdy naszej m³odzie¿y na
Zloty Jungów,  szkoleniowe rejsy, Flisy Odrzañskie- zakwa-
terowanie, wy¿ywienie ). Wrêczenia medalu dokonali wspól-
nie Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok, Przewodnicz¹cy
RG Andrzej Œliwka oraz Wiceprzewodnicz¹cy RG Zbi-
gniew Putek.
Za popularyzacjê wiedzy o morzu, aktywne wspieranie  i pro-
pagowanie wœród m³odzie¿y œwiadomoœci ekologicznej zwi¹-
zanej z czystoœci¹ naszych wód morskich i œródl¹dowych
przedstawiciele Zarz¹du G³ównego LMiR przekazali dla lokal-
nych dzia³aczy LMiR, opiekunów szkolnych kó³ LMiR, dyrek-
torów szkó³,  w³adz samorz¹dowych pami¹tkowe upominki-
przyciski do map, albumy o tematyce marynistycznej, p³yty
DVD o dzia³alnoœci LMiR oraz reprint œpiewnika o tematyce
marynistycznej z 1939 roku.    Piotr Filipkowski

Podsumowanie roku pracy Stowarzy-
szenia Nasze Jaworze
Choæ do koñca roku pozosta³y nieco ponad dwa miesi¹ce,
nieomal ka¿dy dobry gospodarz pewne podsumowania robi
ju¿ teraz. Tak jest w przypadku organizacji pozarz¹dowych.
22 paŸdziernika br., w Skansenie  Z. Podkówki odby³o siê
spotkanie Stowarzyszenia Nasze Jaworze. G³ównym tema-
tem obrad by³o przedstawienie cz³onkom Stowarzyszenia
raportu z wykonania za³o¿eñ i planów dzia³ania za 2008 rok
oraz swego rodzaju konfrontacja tych¿e ze œrodkami uzy-
skanymi  przez Stowarzyszenie z Urzêdu Gminy Jaworze.
Gwoli przypomnienia warto zaznaczyæ, ¿e ka¿da organiza-
cja pozarz¹dowa na pocz¹tku roku mo¿e w Urzêdzie Gminy
przedstawiæ plan dzia³añ i ubiegaæ siê  o dofinansowanie do
swojej statutowej dzia³alnoœci. W paŸdziernikowym spotka-
niu uczestniczy³ równie¿ Wójt Zdzis³aw Bylok, który omó-
wi³ prowadzone ju¿ inwestycje na terenie gminy i plany na
najbli¿szy okres.          Z. Podkówka
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddzia³ w Jaworzu na paŸ-
dziernikowym spotkaniu podjê³o temat zwi¹zany z 90 rocz-
nic¹ uzyskania niepodleg³ej pañstwowoœci przez nasz kraj po
okresie rozbiorów i zakoñczeniu I Wojny Œwiatowej. Scalaniu
ziem z pod trzech zaborów w jeden organizm pañstwowy, to-
warzyszy³o równie¿ po³¹czenie pod zarz¹d Konsystorza w
Warszawie, wszystkich dzia³aj¹cych pod zaborami, a podle-
g³ych wczeœniej ró¿nym zarz¹dom Senioratów Koœcio³a Ewan-
gelicko-Augsburskiego. Ksi¹¿kê o historii po³¹czenia koœcio-
³ów Œl¹ska Cieszyñskiego w tamtych czasach z Warszaw¹
napisa³ z okazji 80 rocznicy tych wydarzeñ ks. radca Ryszard
Janik, który te¿ na paŸdziernikowym spotkaniu temat ten ze-
branym przybli¿y³. Oto skrót jego wyst¹pienia.
Na Œl¹sku Cieszyñskim po ponad 600 latach od w³¹czenia
tych ziem najpierw do korony czeskiej a póŸniej wraz z Cze-
chami do Cesarstwa Austriackiego, w paŸdzierniku 1918 roku
- jak wtedy mówiono - „wybuch³a Polska”. W tym czasie, kie-
dy nie by³o jeszcze polskiego rz¹du, gdy nie ustalone by³y
granice odradzaj¹cego siê pañstwa, samorzutnie powsta³a w
Cieszynie, Rada Narodowa Ksiêstwa Cieszyñskiego 19. X.
1918 r. W jej sk³ad wesz³y trzy stronnictwa – Polska Partia
Socjalistyczna z Paw³em Regerem na czele, Zwi¹zek Katoli-
ków Œl¹skich, kierowany przez ks. Józefa Londzina, Polskie
Zjednoczenie Narodowe skupiaj¹ce równie¿ patriotów ewan-
gelickich, któremu przewodzi³ dr Jan Michejda pierwszy bur-
mistrz polskiego Cieszyna, oraz pos³owie Œl¹scy z Parlamentu
Austriackiego. Rada Narodowa og³osi³a niepodleg³oœæ Œl¹ska
Cieszyñskiego i jego przynale¿noœæ do wolnej Polski, przy
pe³nym poparciu ludnoœci zamieszkuj¹cej te tereny.
Œl¹sk Cieszyñski sta³ siê wiêc pierwszym wolnym skrawkiem
nowej Polski a jego rada narodowa pierwsz¹ w³adz¹ admini-
stracyjn¹. Przygotowania do tych wydarzeñ trwa³y od dawna.
Pod zaborem austriackim ju¿ w XIX wieku na tych terenach
dzia³a³y stronnictwa narodowe, towarzystwa, czytelnie ludo-
we, wydawana by³a polska prasa, ewangelicki lud czyta³ i
wychowa³ siê na polskiej Biblii, Postylli Dambrowskiego,
Œpiewniku Jerzego Heczki. Konspiracyjne dzia³ania polskiej
inteligencji, pod przywództwem takich dzia³aczy jak ks. Fran-
ciszek Michejda z Nawsia, jego brat dr prawa Jan Michejda,
in¿. Józef Kiedroñ, póŸniejszy minister w I polskim rz¹dzie,
nauczyciel i pose³ Pawe³ Bobek, nauczyciel i por. austriackie-
go garnizonu w Cieszynie Klemens Matusiak, który wraz z
innymi spiskowcami, jak np. Pawe³ Kantor nauczyciel z Ja-
worza, czy Barteczek nauczyciel i kier. szko³y z Jasienicy,
doprowadzili do jego przejêcia, pozwoli³y do powstania Rady

Po³¹czenie Senioratu Œl¹skiego Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego z Konsystorzem
w Warszawie po I Wojnie Œwiatowej.   /przypomnienie w 90 rocznicê wydarzeñ/

Narodowej Ksiêstwa Cieszyñskiego i wydania deklaracji- ma-
nifestu o przynale¿noœci tych ziem do wolnej Polski w dniu 30
paŸdziernika 1918 roku. We wszystkich regionach nowo po-
wstaj¹cej Polski ewangelicy brali czynny udzia³ w jej tworze-
niu ale szczególnie tu na Œl¹sku Cieszyñskim maj¹ oni zapi-
san¹ z³ot¹ kartê w walce o jego narodowy polski byt.
Koœcio³y ewangelickie na Œl¹sku Cieszyñskim od 1807 roku
podlega³y pod zwierzchnictwo Senioratu Œl¹skiego, z sie-
dzib¹ w Cieszynie. By³y to koœcio³y o ró¿nej narodowoœci z
jêzykiem czeskim, niemieckim i najliczniejsze z j. polskim.
31 paŸdziernika 1918 roku Ko³o Polskich Teologów Ewange-
lickich, na zebraniu w Cieszynie uchwali³o akces o po³¹cze-
niu Senioratu Œl¹skiego Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego
z Konsystorzem tego¿ Koœcio³a w Warszawie. Akces ten
zosta³ z³o¿ony na rêce przewodnicz¹cego Rady Narodowej
Œl¹ska Cieszyñskiego, równie¿ z proœb¹ o opiekê nowo po-
wsta³ej w³adzy administracyjnej. Nale¿y stwierdziæ, ¿e Se-
niorat Œl¹ski w Cieszynie by³ wtedy najwiêkszym w ca³ym
Cesarstwie Austriackim, licz¹cym 102 tyœ. ewangelików z
tego 97 tyœ. przypada³o na powiaty cieszyñski i bielski. Z tej
liczby 70 tyœ. stanowili ewangelicy Polacy, 20 tyœ Niemcy a
tylko 7 tyœ. Czesi. W dniu 17 listopada Rada Narodowa w
Cieszynie zwróci³a siê do superintendenta Koœcio³a Ew-A. w
Polsce Juliusza Burszego o objêcie zarz¹du nad tym¿e Ko-
œcio³em na Œl¹sku Cieszyñskim. Generalny superintendent
ks. J. Bursze, spotka³ siê jeszcze w listopadzie 1918 roku z
ko³em polskich ksiê¿y ewangelickich w Cieszynie w liczbie 18
osób zapoznaj¹c siê z warunkami pracy parafii. Z Jaworza w
spotkaniu tym bra³ udzia³ ks. Jan Lasota. 16 grudnia 1918 roku
aktem administracyjnym ks. Juliusz Bursze przej¹³ parafie ewan-
gelickie pod zarz¹d Konsystorza w Warszawie, a 20 grudnia
odby³o siê uroczyste nabo¿eñstwo w Koœciele Jezusowym w
Cieszynie. Po nabo¿eñstwie duchowni i œwieccy przedstawi-
ciele zborów dokonali wyborów nowych w³adz senioratu cie-
szyñskiego, na którego czele stan¹³ ks. Franciszek Michejda.
Nie d³ugo jednak Œl¹sk Cieszyñski cieszy³ siê w ca³oœci swoj¹
przynale¿noœci¹  do Polski. Konflikt zbrojny czesko polski z
pocz¹tku 1919 roku spowodowa³, ¿e Rada Ambasadorów w
Pary¿u ustalaj¹c po³udniow¹ granicê Polski przeciê³a Œl¹sk
Cieszyñski na linii rzeki Olzy, rozdzielaj¹c parafie na polskie
podleg³e Warszawie i czeskie podleg³e administracji czeskiej.
90 rocznica tych wydarzeñ jest okazj¹, by przypomnieæ tamte
czasy, a szczególnie postacie z nimi zwi¹zane równie¿ te
pochodz¹ce z Jaworza.

Leopold K³oda

Polskie Towarzystwo Ewangelickie - oddzia³ w Jaworzu
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Zwi¹zki Fatimy z Jaworzem spotkanie z ojcem  Franciszkiem Jaworskim ( krewnym œp Karola
Jaworskiego, o którym pisaliœmy na ³amach naszego  miesiêcz-
nika. przyp. red). Ojciec Franciszek Jaworski - rodowity ja-
worzanin -, po wojnie wst¹pi³ do Zgromadzenia  Ksiê¿y Maria-
nów  i od wielu lat pe³ni  pos³ugê duszpastersk¹  w Fatimie.  W
tym miejscu koniecznie musimy powiedzieæ, i¿ ojciec Fr. Ja-
worski pomimo tego, ¿e od ponad 60 lat nie by³ w Jaworzu,
pieczo³owicie przechowuje wszystkie pami¹tki zwi¹zane z hi-
stori¹ naszej gminy- tak¿e dawne zapiski. Duchowny interesu-
je siê nie tylko przesz³oœci¹, ale i teraŸniejszoœci¹ swojej ma³ej
ojczyzny. Co wzbudzi³o nasze zaskoczenie – ojciec Fr. Jawor-
ski posiada wiele egzemplarzy miesiêcznika Echa Jaworza. Ze
wzglêdu na napiêty program i wiele wspólnych  tematów, nie
zd¹¿yliœmy zapytaæ o szczegó³y tej  wyj¹tkowej formy „prenu-
meraty”. Pomimo sêdziwego wieku Ojciec Jaworski posiada
fenomenaln¹ pamiêæ nie tylko o dawnych mieszkañcach Jawo-
rza, ale i miejscach szczególnie bliskich jego sercu. Podczas
naszego spotkania nie starczy³o czasu, aby On opowiedzia³
nam wszystko o swojej pos³udze w Fatimie. My z kolei nie mie-
liœmy mo¿liwoœci, by porozmawiaæ d³u¿ej o ¿yciu katolickiej pa-
rafii w Jaworzu, jak i o samej gminie. W tym miejscu warto rów-
nie¿ dodaæ, ¿e figura Matki Boskiej Fatimskiej, która znajduje
siê w katolickim koœciele w Jaworzu, zosta³a podarowana nam
przed laty, w³aœnie przez Ojca Franciszka Jaworskiego.
Odje¿d¿aj¹c z Fatimy zabraliœmy ze sob¹  wiele wspomnieñ,
nadziei zwi¹zanych z intencjami, jakie ka¿dy z nas tutaj przy-
niós³, ale  i wyj¹tkowych wra¿eñ zwi¹zanych z tym szczegól-
nym miejscem. Z kolei Ojciec Fr. Jaworski za naszym po-
œrednictwem  prosi³, abyœmy przekazali wszystkim jawo-
rzanom – bez wzglêdu na  wyznanie, tym których pamiê-
ta ale i ich potomkom – najserdeczniejsze ¿yczenia  i
zapewnienie, ¿e zarówno mieszkañcy gminy, jak i ta ma³a
ojczyzna, jak¹ dla niego jest Jaworze, na zawsze pozo-
stan¹ w jego sercu i pamiêci.
Naszym marzeniem jest zaproszenie do Jaworza Ojca Fran-
ciszka Jaworskiego , a okazj¹ mo¿e byæ zbli¿aj¹ca siê 50-ta
rocznica jego œwiêceñ kap³añskich. Czy ta myœl urzeczywist-
ni siê? Wszystko pozostaje w rêkach Opatrznoœci Bo¿ej.

POAK

Z dzia³alnoœci POAK i Parafii pw Opatrznoœci Bo¿ej

45 - cioro jaworzañskich pielgrzymów  z Parafii pw Opatrznoœci
Bo¿ej w paŸdzierniku przyby³o  do Fatimy. P¹tnicy nawiedzali
Sanktuarium  przez tydzieñ- od 10 do18 paŸdziernika br. Wybór
daty wyjazdu nie by³  przypadkowy. Co roku na pami¹tkê obja-
wieñ fatimskich  z 1917 roku - tzn w okresie od 13 maja do 13
paŸdziernika- w Fatimie odbywaj¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z
niezwyk³ymi wydarzeniami, na które przybywaj¹ katolicy z ró¿-
nych stron œwiata. Kulminacyjne uroczystoœci mia³y miejsce 13
paŸdziernika na placu przed fatimsk¹ Bazylik¹-, w nich uczestni-
czyli tak¿e parafianie z Jaworza na czele ks proboszczem Ada-
mem Gramatyk¹ oraz ksiê¿mi w sk³adzie; ks Ignacy Czader,
o. Leon Hanzel i ks Zbigniew Powada. W Fatimie spêdzili-
œmy dwa pe³ne dni, uczestnicz¹c w uroczystoœciach religijnych.
W programie wyjazdu obok  Fatimy, gdzie mieliœmy prawie 8
noclegów,  znalaz³a siê Lizbona -stolica Portugalii,  Cabo da Roca
– najbardziej na zachód wysuniêty przyl¹dek Europy, Santorem-
sanktuarium cudu Eucharystycznego,  Aljustrel i Valinos- miej-
sca zwi¹zane z ¿yciem   Pastuszków- Hiacynty, Franciszka i
£ucji, oraz klasztor  karmelitañski  w Combrze, gdzie w 2005
roku umar³a siostra £ucja. Oprócz miejsc zwi¹zanych z  progra-
mem pielgrzymki  zwiedziliœmy kilka nadmorskich miejscowo-
œci wypoczynkowych,zarazem  zwi¹zanych z histori¹  Portugal-
czyków - Batalhe, Alcobace, Tomar i Nazare.
Jednak¿e najwa¿niejszym celem naszego wyjazdu -obok
uczestnictwa w uroczystoœciach maryjnych w Fatimie-, by³o
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XXIV Tydzieñ Kultury Chrzeœcijañskiej

„Biblia – Ojczyzna nasza”
Wystawy, prelekcje, uro-
czyste nabo¿eñstwa,
warsztaty artystyczne i
koncerty,a wszystko to w
ramach XXIV Tygodnia
Kultury Chrzeœcijañskiej,
który rozpocz¹³ siê 10
paŸdziernika w Diecezji
Bielsko –¯ywieckiej. W
Dniu Papieskim (12 paŸ-
dziernika) w koœciele pw Opatrznoœci Bo¿ej w Jaworzu bielscy
artyœci zaprezentowali program s³owno -muzyczny zatytu³owa-
ny „Biblia – Ojczyzna Nasza”. Tomasz Drabek, Rafa³ Sawicki i
Krzysztof Maciejowski recytowali fragmenty z ksi¹g Pisma Œwiê-
tego,   wypowiedzi i cytaty z encyklik  S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a
II, dotycz¹ce wiary, to¿samoœci chrzeœcijanina  w dzisiejszym
œwiecie oraz  patriotyzmu pojmowanego przez pryzmat Ewange-
lii.  Wszystko to przy akompaniamencie muzycznym  Krzyszto-
fa Maciejowskiego (skrzypce). XXIV Tydzieñ Kultury Chrzeœci-
jañskiej zakoñczy³ siê 18 paŸdziernika.            P. Filipkowski

Z ¿ycia Koœcio³a Adwentystów Dnia
Siódmego

„Sposób na ¿ycie”
Pod takim tytu³em w paŸ-
dzierniku na ternie Ko-
œcio³a Adwentystów Dnia
Siódmego w Jaworzu, od-
bywa³y siê spotkania
ewangelizacyjne poœwiê-
cone szeroko rozumia-
nym aspektom ¿ycia du-
chowego chrzeœcijanina.
„Sposób na ¿ycie” to
tytu³ cyklu wyk³adów, ja-
kie mia³y miejsce w jawo-
rzañskim zborze  Koœcio-

³a ADŒ od 12-25 paŸdziernika w pi¹tki, soboty i niedziele.
Ka¿dy z wyk³adów  poœwiêcony by³ rozpatrywaniu kolejnego
ze „sposobów” na ¿ycie duchowe - a wiêc m.in. na zbawie-
nie, poznanie Go, ¿ycie i modlitwê czy wiarê. Prowadzi³ je
pastor Roman Chalupka, z wykszta³cenia historyk, z po-
wo³ania od 34 lat – pastor. Swoje wyk³ady  prowadzi od wielu
lat nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju.

                 P. Filipkowski

Œwiêto Reformacji
Koœció³ Ewangelicko-Augsburski rokrocznie  obchodzi swoje
œwiêto na pami¹tkê  wydarzeñ jakie  mia³y miejsce w  dniu 31
paŸdziernika 1517 roku w Wittenberdze, kiedy to mnich augu-
stiañski ks dr Marcin Luter , na drzwiach koœcio³a zamkowego
wywiesi³ 95 tez co da³o pocz¹tek   szerokiemu ruchowi spo³ecz-
nemu i religijnemu znanemu pod nazw¹ Reformacji. W Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu  ka¿dego roku odbywaj¹
siê okolicznoœciowe Akademie Reformacyjne, podczas których
z koncertem pieœni wystêpuj¹ dzia³aj¹ce przy parafii zespo³y (dzie-
ciêcy, m³odzie¿owy Zespó³  Cantate ,  chór parafialny). Ponadto
zawsze ma miejsce wyk³ad poœwiêcony wybranym zagadnie-
niom ¿ycia ducho-
wego  czy te¿ hi-
storii reformacji. W
tym roku wyk³ad na
temat wychowania
chrzeœcijañskiego
wyg³osi³ Prezes
PTE w Jaworzu –
Leopold K³oda.

   Piotr Filipkowski

Jaworzanie wspieraj¹  akcje charyta-
tywne…
Parafia pw. Opatrznoœci Bo¿ej  na rzecz misji
„IdŸcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19)
W ramach ogólnokoœcielnego Tygodnia Misyjnego, w nie-
dzielê 19 paŸdziernika  dzieci dzia³aj¹ce w Kó³ku Misyjnym
przy parafii katolickiej w Jaworzu, zorganizowa³y   Loteriê
Fantow¹. Dochód z imprezy przeznaczony zosta³ na wspar-
cie dzia³alnoœci misyjnej koœcio³a katolickiego, dlatego te¿
loteria cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem osób zd¹¿aj¹-
cych na Msze œw. Milusiñskim, w organizowaniu przedsiê-
wziêcia wiernie sekundowali- jak co roku- rodzice, nad ca³o-
œci¹ zaœ czuwa³a siostra  Redempta – prze³o¿ona  Zgroma-
dzenia Sióstr S³u¿ebniczek NMP w Jaworzu.
Parafia Ewangelicko-Augsburska – dwie akcje jednoczeœnie
Równie¿ wierni i tej Parafii aktywnie w³¹czaj¹ siê w dzia³alnoœæ
charytatywn¹, dzia³aj¹c w ramach ogólnopolskich akcji przepro-
wadzanych przez Diakoniê Koœcio³a Ewangelicko -Augsburskie-
go oraz Centrum Misji i Ewangelizacji. Jedna akcja  –  „Prezent
pod choinkê” - to zbiórka paczek g³ównie dla dzieci z Ukrainy.
Jest to swoista „sp³ata d³ugu wdziêcznoœci”. Wszyscy pamiêta-
my, gdy w latach 80-tych  to m.in. do nas przywo¿ono paczki z
Zachodu. Druga akcja -„Kromka chleba dla bliŸniego”- propaguje
regularne odk³adanie do skarbonek diakonijnych, czêsto w³aœnie
równowartoœci kromki suchego chleba, co w sumie  w skali ogólno-
polskiej pozwoli wspomóc wiele ubogich rodzin.      P. Filipkowski



2008 ROKLISTOPAD ECHO JAWORZA str. 16

NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯

Œwiêto Komisji Edukacji Narodowej w Szkole Podsta-
wowej nr 1
"Kto z³otych nauk uczy, s³usznie braæ powinien
Z³ote myto, a nie tych kilka b³ahych grzywien"
14 paŸdziernika- œwiêto skromnych ludzi od z³otych nauk. Jawo-
rzañska spo³ecznoœæ pamiêta o nich zawsze- st¹d na uroczystej
akademii w SP nr1 tak wielu przedstawicieli w³adz Gminy, emery-
towanych i czynnych pracowników oœwiaty, rodziców, dzieci.
Sk³adaj¹ nauczycielom najlepsze ¿yczenia i wypowiadaj¹ s³o-
wa, które na d³ugo zapadaj¹ w pamiêæ: "Najcenniejszym prezen-
tem,  jaki mo¿na daæ dziecku, jest wykszta³cenie" (wójt Zdzis³aw
Bylok), "Nauczyciel to przewodnik po meandrach wiedzy, to ko-
wal charakterów, rzeŸbiarz umys³ów, czarodziej zmys³ów" (dy-
rektor Maria Strzelczyk), "Jest wiele rzeczy, za które nie mo¿na
zap³aciæ pieniêdzmi, tylko uœmiechem i s³owem dziêkujê" (prze-
wodnicz¹ca Rady Rodziców - Ewa Kaintor).

Po czêœci oficjalnej w dowód uznania za w³o¿ony trud i osi¹-
gniêcia dydaktyczno -wychowawcze wrêczono nagrody
Wójta Rady Gminy oraz nagrody dyrektora szko³y. Samo-
rz¹d Uczniowski obdarowa³ natomiast wszystkich pedago-
gów  rêcznie malowanymi flakonikami i serdecznymi ¿ycze-
niami.
Na zakoñczenie akademii uczniowie klas I-VI, pod kierun-
kiem pañ- Teresy Adamus, Marzeny Grygierczyk i Moniki
Foks, zaprezentowali widzom bogaty program artystyczny.
W zabawnych scenkach przedstawili dole i niedole uczniow-
skiego ¿ycia (¿alili  siê, ¿e rok szkolny jest za d³ugi, bo
program nauczania nie mieœci siê w ich g³owach). Udowad-
niali, ¿e przez szko³ê mo¿na przejœæ  tanecznym krokiem w
rytmie hiszpañskiego bolero lub ze œpiewem na ustach, wy-
konuj¹c piosenki, których refreny d³ugo dŸwiêcz¹   w uszach:
"Nasze Grono- jak to dumnie brzmi.
Za cierpliwoœæ dziêkujemy Ci."

Tomasz Zdunek

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ

Wychowankowie MOW – nowy rok szkolny i nowe sukcesy
Min¹³ ju¿ czas powakacyjnej aklimatyzacji i wszystko w MOW
wraca do szkolnej normy. PaŸdziernik zaowocowa³ jesiennymi
potyczkami sportowymi, w których ch³opcy z MOW chêtnie (i
z sukcesami) bior¹ udzia³. Jeszcze we wrzeœniu – a konkretnie
30 - wystartowali w zawodach lekkoatletycznych, odbywaj¹-
cych siê na stadionie w Wapienicy, podczas których nasz wy-
chowanek Pawe³ Nalepa zaj¹³ I miejsce w biegu na 800m.
Nied³ugo po tym, mia³o miejsce kolejne sportowe wydarzenie –
marszobiegi na B³atni¹ - w imprezie wystartowa³y dru¿yny z
MOW z KuŸni Raciborskiej, Krupskiego M³yna, ŒHP z Biel-
ska, MOS z Bielska oraz bielskiego Domu Dziecka. Zawody
przynios³y nam sukces i da³y miejsce na podium.
W przerwie sportowych zmagañ ch³opcy przygotowali pro-
gram artystyczny z okazji œwiêta KEN, który zaprezentowali

Z ̄ YCIA MOW

przed obecnymi i emerytowanymi pracownikami Oœrodka.
Ich wystêp spotka³ siê z ciep³ym przyjêciem, bo naprawdê
dali z siebie wiele, zw³aszcza jeœli chodzi o muzykê, o któr¹
zadba³a p. Barbara Ociepka. Kilka dni po Dniu Nauczycie-
la odby³a siê (ze sporym opóŸnieniem, ze wzglêdu na ka-
pryœn¹ tego roku aurê) akcja „Sprz¹tanie œwiata”, organizo-
wana corocznie przez p. Miros³awa Hyjka. Porz¹dkuj¹c te-
ren wokó³ Oœrodka, amfiteatru i pobliskiego lasu, zebraliœmy
ca³kiem pokaŸny plon – có¿, œmieci ci u nas dostatek. Po
trudach sprz¹tania wszyscy odpoczywali przy ognisku, za-
jadaj¹c pieczone kie³baski.
Koniec paŸdziernika i ponownie sportowe zmagania, tym
razem w biegach prze³ajowych organizowanych przez MOW,
w Krupskim M³ynie i II miejsce w sztafecie. Przed nami nowy
miesi¹c i nowe wyzwania. Mamy nadziejê, ¿e im podo³amy.

Aleksandra Szeliga
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Z ¯YCIA GIMNAZJUM

Pancerniacy w Jaworzañskim Gimnazjum
W 70 –t¹ rocznicê objêcia w Biel-
sku dowództwa 10 Brygady Ka-
walerii – poprzedniczki 1 Polskiej
Dywizji Pancernej przez p³k. Sta-
nis³awa Maczka w dniach 17 -  19

paŸdziernika  2008 r. zorganizowano Œwiatowy Zjazd ̄ o³nierzy
1-szej Polskiej Dywizji Pancernej. Patronat nad tymi obchoda-
mi obj¹³ Dowódca Wojsk L¹dowych gen. broni Waldemar
Skrzypczak oraz Prezydent Miasta Bielska – Bia³ej Jacek Kry-
wult.
Nasze Gimnazjum w zwi¹zku z tym, ¿e nosi imiê genera³a Stani-
s³awa Maczka w³¹czy³o siê czynnie  w te obchody. W pi¹tek 17
paŸdziernika braliœmy udzia³ w ods³oniêciu tablicy upamiêtniaj¹cej
to wydarzenie oraz w Apelu Poleg³ych. Ods³oniêcia tablicy dokona-
no podczas mszy ekumenicznej w Koœciele Garnizonowym w Biel-
sku – Bia³ej, natomiast uroczyste otwarcie zjazdu i Apel Poleg³ych
odby³ siê w Domu ̄ o³nierza i na placu do niego przylegaj¹cym.
Nazajutrz w sobotê odby³a siê defilada – pokaz sprzêtu wojskowe-
go z 1938 roku  i tego wspó³czesnego. W defiladzie tej bra³ udzia³
nasz poczet sztandarowy (w sk³adzie: Anna Polak, Justyna Go-
ryl, Denis Wieja, Pawe³ Kukla), który uczestniczy³ równie¿ w
uroczystoœciach dnia poprzedniego. Natomiast w niedzielê do
naszej szko³y zawitali uczestnicy tego zjazdu w osobach: gen.
broni Andrzej Reudowicz – dowódca 10 Brygady Kawalerii Pan-
cernej im. gen. St. Maczka w Œwiêtoszowie, mjr Stanis³aw So-
ko³owski, p³k. Jerzy Duba³a, kapitan ¿eglugi wielkiej An-
drzej Królikowski – prezes Zarz¹du G³ównego LMiR, dr El¿bie-
ta Marsza³ek – wiceprezes  Zarz¹du, Józef Zwierzyñski - Pre-
zes Ko³a Katowickiego 1 Dywizji Pancernej, James Jurczyk –
Prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców, dr Marek
Guzik i dr Ryszard Kozik – pracownicy Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie, goœcie ze S³owacji, Czech, Holandii, w³a-
dze Gminy Jaworze  oraz inni zaproszeni goœcie. Wszystkich
zebranych powita³a m³odzie¿ gimnazjalna tañcem narodowym w
rytm którego zaprezentowa³a swoje zdolnoœci sceniczne i poczu-
cie wiêzi z to¿samoœci¹. . Nastêpnie zespó³ wokalny Cantus Novi
na czele z solistami Laur¹ Dawid i Przemys³awem Rybakiem
odœpiewa³ „Szumi Jawor, Szumi”, „Kwiaty Polskie” i szantow¹ pio-
senkê. Ca³oœæ wystêpu muzycznego zakoñczy³ utwór irlandzki
odegrany na cymba³kach przez nasze trzy uczennice naszego
gimnazjum.
Natomiast po wystêpie muzycznym Agnieszka Pierœciecka
odtañczy³a wspó³czesny m³odzie¿owy taniec hip hop. Uwieñ-
czeniem ca³ego wystêpu by³ wjazd na salê czo³gu Cromwell
MK.IV – 1944, którym dowodzi³ gen Stanis³aw Maczek. Czo³g
ten w postaci tortu upiek³ Pan Andrzej Mroczko w³aœciciel Cu-
kierni Ondrej Mroczko w Jaworzu. Po wystêpie w auli szko³y

zaproszeni goœcie przeszli na spotkanie z uczniami do Muzeum
Fauny i Flory Morskiej oraz do Sali Pamiêci poœwiêconej patro-
nowi szko³y- gen. St. Maczkowi. Tam uczniowie oprowadzili zwie-
dzaj¹cych po sali prezentuj¹c poszczególne eksponaty  i pa-
mi¹tki.
M³odzie¿ nasza, jak równie¿ pracownicy szko³y i Rada Ro-
dziców w³o¿yli wiele serca i pracy w ca³oœæ przygotowañ jak
i samej uroczystoœci, za co serdecznie dziêkujê.

Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu
mgr Janina Holeksa

Irlandia i Holandia u Nas
W dniach od 9.10.08 do 14.10.08 goœciliœmy w progach na-
szego Gimnazjum uczniów wraz z opiekunami z Irlandii i z
Holandii w ramach programu unijnego Comenius. Pobyt ich
obfitowa³ w du¿¹ iloœæ dzia³añ na rzecz tego programu.
Uczniowie przebywali podczas chwil wolnych od pracy z
Comeniusem w domach uczniów naszego Gimnazjum, na-
tomiast ich opiekunowie mieszkali w domu „Betania’. Podczas tego
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spotkania wypracowaliœmy wspólne dzia³ania na najbli¿szy okres
pracy z projektem, jak równie¿ podsumowaliœmy dotychczasow¹
pracê. W celu poznania Polski i jej okolicy w sobotê 11.10.08 zorga-
nizowaliœmy dla naszych goœci wycieczkê ca³odniow¹ do Czech,
obejmuj¹c¹ zwiedzanie zabytkowych miast. Natomiast w ponie-
dzia³ek 13.10.08 nasi goœcie uczestniczyli w akademii z okazji Œwiêta
Komisji Edukacji Narodowej, która przebieg³a w atmosferze gor¹-
cych podziêkowañ za trudy wychowania i edukacji skierowane do
nauczycieli i innych pracowników szko³y. W akademii tej uczestni-
czyli równie¿ przedstawiciele w³adzy Gminy Jaworze i Rady Gminy.
Po tej uroczystej akademii wszyscy goœcie wraz z nami udali siê do
gospodarstwa agroturystycznego „ U Stekli”, gdzie w atmosferze
wzajemnej przyjaŸni spêdziliœmy mile czas przy dŸwiêkach muzy-
ki góralskiej zespo³u Antka Gluzy ze Szczyrku.
Natomiast w innych dniach nasi goœcie zwiedzili Oœrodek Edu-
kacji Ekologicznej Nadleœnictwa w Wapienicy uczestnicz¹c
w prelekcji dr Marka Guzika na temat wystawy botanicznej „
Cztery pory roku”, obejrzeli zbiory regionalne w skansenie u
Pana Z. Podkówki i zetknêli siê z najbli¿szymi krajobrazami

podczas spaceru ulic¹ Podgórsk¹ do gospodarstwa „U Ste-
kli”. W niedzielê goœcie mieli program zapewniony przez gosz-
cz¹ce je rodziny. Nasi przyjaciele z Holandii i z Irlandii wrócili
pe³ni wra¿eñ z pobytu w Jaworzu o czym œwiadcz¹ liczne
listy tradycjonalne i elektroniczne.
Ca³y pobyt naszych goœci zorganizowa³y w szczególnoœci
nastêpuj¹ce osoby, za co im serdecznie dziêkujê: p. Anna
Wiœniewska - nauczyciel jêzyka niemieckiego, p. Dorota
Klajmon – nauczyciel historii, p. Iwona Kominek – nauczy-
ciel jêzyka angielskiego, p. Grzegorz Olejnik – nauczyciel
biologii i chemii. P. St. Hoczek – nauczyciel matematyki, dr
Marek Guzik – pracownik Instytutu Biologii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie. Równie¿ chcia³am podziêko-
waæ rodzinom goszcz¹cym uczniów z zagranicy: Rodzi-
nie Dziêcio³, Brudny, Martynowicz, Jedrzejko, Kukla, Mró-
zek, Piêtka, P³aczek, Kosmalska, Gibes, Górski, Wolny,
Bartosiak, Wiatr, Stanis³awscy.

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Jaworzu
mgr Janina Holeksa

NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

„Morze, nasze morze, Bêdziem ciebie
wiernie strzec”...
Trzymajmy siê morza”- tak niegdyœ napisa³ Stanis³aw Staszic;
polski dzia³acz oœwieceniowy, filozof, geograf, etc. Cytat ów sta³
siê mottem tegorocznego spotkania Ligii Morskiej i Rzecznej. W
tym roku przypada 90-ta rocznica powstania tej organizacji.  Nasza
gmina Jaworze wraz z s¹siedni¹ Gmin¹ Jasienica by³y w tym
roku gospodarzami  zebrania Zarz¹du G³ównego LMiR. Nie
wszystkim znane s¹ bogate karty historii tej organizacji spo³ecz-
nej. Korzystaj¹c z tak wyj¹tkowej okazji jak¹ bez w¹tpienia by³o
spotkanie Zarz¹du LMiR na naszym terenie, przyjrzyjmy siê hi-
storii  tej  jak¿e zas³u¿onej dla Polski organizacji.
Pocz¹tki LMiR zwi¹zane s¹ z  dzia³aniami  kontradmira³a
Kazimierza Porêbskiego, który 1 paŸdziernika 1918 w War-
szawie powo³a³  Stowarzyszenie Pracowników na Polu Roz-
woju ̄ eglugi  „Bandera Polska”. Opracowanie zasad ¿eglugi
i portów, przeprowadzanie szkolenia zawodowego  wœród
pracowników ¿eglugi, popularyzacja idei ¿eglugi i sportów
wodnych -oto zadania, jakie wyznaczy³o sobie stowarzysze-
nie. Rok póŸniej organizacja  ta przekszta³ci³a siê w  Towa-
rzystwo  „Liga  ̄ eglugi Polskiej”. 10 lutego 1920 roku w Puc-
ku  odby³ siê akt zaœlubin Polski z morzem z udzia³em gen
Józefa Hallera oraz dzia³aczy Ligi ¯eglugi Polskiej licz¹cej
ju¿ wówczas 5218 cz³onków. W czasie  wojny polsko-so-
wieckiej  Liga wspiera³a dzia³ania wojsk polskich m.in.  po-
przez bezpoœredni udzia³ w walkach.  W³aœnie kontradmira³
K.Porêbski by³ dowódc¹  obrony rzecznej Warszawy na linii
Zegrze-Dêbe. Podlega³y mu dwie flotylle- Flotylla Piñska i Flotyl-

la Wiœlana, które walczy³y z bolszewikami na Wiœle od Góry
Kalwarii  do P³ocka, oraz na Bugu, Prypeci i Dnieprze. Po tej
wojnie L¯P dzia³a³a  dalej ju¿ wedle  za³o¿eñ  statutowych. Dziê-
ki staraniom tej organizacji,  powsta³a   Pañstwowa Szko³a Mor-
ska w Tczewie, w 1924 r powsta³ Yacht Klub Polski. W 1924 roku
zmieniona nazwê towarzystwa na Liga Morska i Rzeczna, a w
1930  na – Ligê Morsk¹ i Kolonialn¹. Prezesem LMiR zosta³
genera³   Gustaw Orlicz-Dreszer.  Na dzieñ ̀ 1 czerwca 1939 roku
organizacja ta liczy³a  992780 cz³onków, z czego ko³a szkolne
stanowi³y  317075 osób. LMiK dzia³a³a równie¿ poza granicami
Polski w krajach, gdzie dzia³a³y wiêksze skupiska polonijne- w
USA, Czechos³owacji, Austrii, Brazylii. Z inicjatywy LMiK ukaza-
³o siê ponad 250 ksi¹¿ek, broszur i publikacji o tematyce mor-
skiej i rzecznej. Wydawano 6 czasopism. Organizowano  tanie
wycieczki do Gdyni i na Hel,  a tak¿e masowe  sp³ywy wodniac-
kie  traktami  wodnymi do morza. W czasie II wojny œwiatowej
dzia³acze LMiK aktywnie walczyli z okupantem.
Po wojnie 20 paŸdziernika 1944 roku zostaje reaktywowana Liga,
tyle, ¿e ze zrozumia³ych wzglêdów bez  s³owa „kolonialna”. W
1945 roku Liga Morska liczy³a ju¿ 155 tys cz³onków. W 1948 roku
Liga liczy³a ju¿ 400 tys cz³onków. Jednak od tego roku wzmog³y
siê represje w³adz komunistycznych szczególnie wobec przed-
wojennych dzia³aczy LMiK. Systematycznie likwidowano pisma
wydawane przez organizacjê, tak wiêc w 1953 roku pozosta³o tyl-
ko pismo  „Morze”. W 1953 wbrew swemu statutowi Liga Morska
zosta³a w³¹czona do Ligi Przyjació³ ̄ o³nierza, a potem Ligi  Obro-
ny Kraju. Liga Morska odrodzi³a siê  22 kwietnia 1981 roku kiedy to
w Wydziale Spraw Wewnêtrznych Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañ-
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sku  zarejestrowano stowarzyszenie Liga Morska z prawem dzia-
³alnoœci na terenie ca³ego kraju. Znacz¹ce  osi¹gniêcia zaczêto
odnotowywaæ w  latach 90-tych XX wieku- a chodzi g³ównie o po-
wrót do idei flisów; Flis 1995 na trasie Warszawa-Gdañsk. Potem
przysz³y kolejne edycje flisów na Wiœle i Odrze.  W 1999 roku
powrócono do dawnej nazwy   Liga Morska i Rzeczna. Prezesem
LM  ( potem LMiR) od 1991  do 2007 roku by³ Bronis³aw Komorow-
ski. Obecnie prezesem LMiR jest kpt. ¿.w.  Andrzej Królikowski.

Opracowano na podstawie; Gospodarka Wodna 9/2008 s.378-382

Piotr Filipkowski

Z dzia³alnoœci Szkolnego Ko³a Ligi Mor-
skiej i Rzecznej w Jaworzu

Zanim powsta³o SKLMiR  mia³a miej-
sce rzecz nie tyle niezwyk³a co przy-
padkowa. W po³owie lat 60-tych  jako
jedn¹  z wielu „tysi¹clatek”  w kraju
oddano do u¿ytku w Jaworzu Œred-
nim now¹ szko³ê podstawow¹ ( dzi-
siejsze Gimnazjum im gen. Macz-
ka) . Dzieci wówczas przenios³y siê
z starej szko³y ( dziœ siedziby Przed-
szkola nr 2) do nowego obiektu.

Wówczas te¿  pochodz¹cy z  Jaworza bosman Erwin Pasterny
podarowa³ szkole  niezwyk³e eksponaty marynistyczne z przezna-
czeniem na stworzenie jakiegoœ mini muzeum.  Pocz¹tki nie by³y
³atwe, ale zapewne stanowi³y impuls do póŸniejszego powstania
SKLMiR i zainteresowania m³odzie¿y tematyk¹ morsk¹. Czêœæ
zbiorów mo¿na by³o wystawiæ, niektóre  nale¿a³o dopiero przygoto-
waæ do ekspozycji, co jednak wymaga³o wielu zabiegów  konser-
watorskich, a na to potrzebne by³y zarówno pieni¹dze, jak i facho-
wa wiedza. Erwin Pasterny pozostawi³ po sobie równie¿ testa-
ment, w którym znalaz³ siê zapis, ¿e zgodnie z jego  wol¹ chcia³by,
aby przekazane eksponaty nie zmieni³y swego miejsca i pozosta³y
w szkole w Jaworzu Œrednim. Powoli w miarê mo¿liwoœci prowa-
dzone by³y prace konserwatorskie. Jednak mimo, tego czêœci eks-
ponatów nie uda³o siê uratowaæ. W 1986 roku w szkole podstawo-
wej  w Jaworzu Œrednim rozpocz¹³ pracê  Andrzej St¹siek - na-
uczyciel biologii, który zarazem zaopiekowa³ siê „Muzeum Fauny i
Flory Morskiej”.  Od tego momentu zaczê³a siê wspó³praca z Insty-
tutem Biologii WSP w Krakowie (obecn¹ Akademi¹ Pedagogiczn¹
im KEN w Krakowie) . W ramach umowy zawartej pomiêdzy szko³¹
a krakowsk¹ uczelni¹, Instytut Biologii  zadeklarowa³  merytoryczn¹
opiekê nad  Muzeum, pomoc w oznaczaniu eksponatów  oraz  or-
ganizowanie wyk³adów i kursów. Z kolei uzdolniona m³odzie¿ z ja-
worzañskiego gimnazjum ma mo¿liwoœæ  uczestniczyæ w  cyklicz-
nych spotkaniach w Instytucie Biologii w Krakowie. Wspó³praca
pomiêdzy gimnazjum a  krakowsk¹ uczelni¹ przynios³a pozytywne
efekty równie¿  w sferze muzealnej. Wiele eksponatów uda³o siê
uratowaæ i odrestaurowaæ. Z kolei kontakty A.St¹sieka i prezesa

bielskiego okrêgu LMiR Edwarda Szpoczka zaowocowa³y stworze-
niem w szkole ko³a LMiR co mia³o miejsce w 1997 roku. Dziêki
temu dziœ, Muzeum Fauny i Flory Morskiej  obok Miêdzynarodowe-
go Szkolnego Ko³a Ligii Morskiej i Rzecznej, stanowi¹ niekwestio-
nowan¹ wizytówkê jaworzañskiego gimnazjum. Obecnie opieku-
nem  zarówno SKLMiR, jak i Muzeum jest  nauczyciel mgr Iwona
Kominek (cz³onek s¹du kole¿eñskiego ZG LMiR). Swoj¹ pomoc¹ i
wsparciem od wielu lat s³u¿y równie¿ kpt. ¿.w. Jerzy Ryrych z
Jaworza.
Tematyka morska, sposób prezentacji  zagadnieñ zwi¹zanych z
morzem i ¿eglug¹  zafascynowa³ wielu spoœród uczniów. W 1997
roku wychowankowie gimnazjum z Jaworza po raz pierwszy wyje-
chali na Zlot Jungów, potem przysz³y kolejne eskapady. Wreszcie
dziêki zaanga¿owaniu A.St¹sieka, I.Kominek, G.Olejnika oraz
dr E.Marsza³ek m³odzie¿ nasza zaczê³a braæ udzia³ w Flisach
Odrzañskich od 2003 roku. O tym, ¿e SKLMiR dzia³a prê¿nie
mog¹ œwiadczyæ m.in. najwa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia ko³a;
* Od 3 lat w Flisie Odrzañskim obok naszej m³odzie¿y uczest-
nicz¹ uczniowie niektórych bielskich szkó³, oraz z Zespo³u
Szkolno-Przedszkolnego z Jasienicy, a tak¿e dzieci z Ma-
sarykowej Szko³y w Hnojniku (Rep.Czeska), z Zazrivy (Rep.
S³owacka) oraz z Jaszszentandras  (Wêgry).
*  SKLMiR przez 8 razy z rzêdu zajmowa³o I miejsce w ogól-
nopolskim konkursie „Na najlepiej pracuj¹ce SKLMiR” , obec-
nie zajê³o II miejsce w konkursie „M³odzie¿ na morzu”
*  Co roku m³odzie¿ uczestniczy m.in. w rejsach szkolenio-
wych np. na ORP „ISKRA”, Warsztatach Ekologicznych w
kraju i zagranic¹ oraz w szkoleniach ¿eglarskich w Zarzeczu,
jak i równie¿ w Miêdzynarodowych Zawodach Wêdkarskich
organizowanych dla cz³onków SKLMiR Okrêgu Bielskiego.
Ponadto wa¿nym podkreœlenia jest fakt udzia³u m³odzie¿y w
warsztatach i seminariach poœwiêconych zagadnieniom
morskim, w konkursach plastycznych , oraz konkursach wiedzy
np. „Wiedza o morzu”. M³odzie¿ corocznie uczestniczy tak¿e w
uroczystoœciach zwi¹zanych z rocznicami zaœlubin Polski z mo-
rzem w Pucku i tradycyjnym ju¿ Zlocie Jungów w Ko³obrzegu.
Praca w LMiR stanowi przede wszystkim wa¿ny element wycho-
wania patriotycznego, nauki geografii, podnoszenia œwiadomoœci
ekologicznej m³odzie¿y, ale i „praktyczny kurs” zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego, opartego na szacunku i pos³uszeñstwie wobec prze-
³o¿onych. Tak m.in. jest podczas zajêæ na ORP „Iskra”. Tutaj nie-
jeden m³ody cz³owiek zanim zosta³ „wilkiem morskim”  przeszed³
tward¹ szko³ê ¿ycia i nieraz, to co z trudem przychodzi³o mu przez
miesi¹ce nauczyæ siê w szkole, tu na morzu potrafi³ sam wcieliæ w
¿ycie w ci¹gu kilku dni pobytu na pok³adzie okrêtu.
I na koniec- rzecz równie wa¿na,  jak zaanga¿owanie m³odzie-
¿y i opiekunów- to wsparcie ze strony instytucji. Dzia³alnoœæ
SKLMiR wspieraj¹   finansowo; Urz¹d Gminy Jaworze, Oœro-
dek Promocji Gminy Jaworze  oraz prywatni sponsorzy.

Piotr Filipkowski
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Wszystkich Œwiêtych
1 Listopada  w koœciele katolickim jest
dniem Wszystkich Œwiêtych, z kolei w
tradycji ewangelickiej jest Pami¹tk¹
Umar³ych. Natomiast 2 Listopada w ko-
œciele katolickim jest Dniem Zadusz-

nym poœwiêconym pamiêci zmar³ych.
Teraz niech przemówi ksi¹dz Jan Twardowski, dwa wybrane frag-
menty bêd¹ najlepszym, ekumenicznym komentarzem tych dni.
„Nie przeszkadza”
Œwiêty jest jak otwarte okno, przez które wpada do miesz-
kania  promieñ s³oñca. Otwiera siê i nie przeszkadza
dzia³aæ Bogu   w swoim ¿yciu. Niewidzialny Bóg staje
siê  widzialny na ziemi poprzez  œwiêtego, który ca³ko-
wicie otworzy³ siê na Jego dzia³anie….
„Œpieszmy siê kochaæ ludzi”
Œpieszmy siê kochaæ ludzi -tak szybko odchodz¹. S¹,
pisz¹ , dzwoni¹, siedz¹ z nami przy stole -nagle ich nie
ma. Znikaj¹ jak kamfora, odchodz¹ niewidzialni.[…] Zo-
sta³ niepotrzebny adres w notesie. Zadzwonimy i nie ode-
zwie siê g³os, który tyle razy s³yszeliœmy w s³uchawce….

Opracowa³ P.Filipkowski
na podstawie; ks.Jan Twardowski,  Koœció³ Ciê nie ogarnie.

Warszawa 2000.

Oœrodek Promocji Gminy Jaworze na
brak pracy nie narzeka…
Ka¿dy rok to z góry œciœle zaplanowane dzia³ania oraz wiele
innych trudnych do przewidzenia, a wa¿nych dla dobra (gmi-
ny) œrodowiska.
Oœrodek Promocji Gminy z racji powo³ania realizuje program,
kulturalny miêdzy innymi jest organizatorem trzech podsta-
wowych imprez: Majówki, Rajdu Samochodowego, Jaworzañ-
skiego Wrzeœnia, oraz wielu mniejszych imprez o znacze-
niu lokalnym, a ponadto wspó³organizuje imprezy w Czechach,
S³owacji i na Wêgrzech w ramach miêdzynarodowej wspó³-
pracy gmin.
OPG w imieniu Urzêdu Gminy Jaworze wspiera równie¿ nie-
które inicjatywy lokalne. Pod egid¹ oœrodka dzia³aj¹ m.in.
Zespó³ Regionalny „Jaworze”, Orkiestra Dêta „Glorieta”,
Zespó³ Instrumentalny „Starzy Przyjaciele”, Kó³ko Ekolo-
giczne, Kó³ko Plastyczne, Ko³o ̄ eglarskie oraz „Galeria na
Zdrojowej”. Otwarcie owej nast¹pi³o 04.05.2008 r. i od tej
pory, co miesi¹c organizowane by³y tam wystawy -od cze-
goœ bowiem trzeba by³o zacz¹æ. Ostatnim ju¿ jesiennym
pomys³em by³a wystawa wierszy w tym wierszy dzieci z
Szko³y Podstawowej Nr, 1 których wspiera twórczo Marze-
na Grygierczyk, m³odzie¿y z Gimnazjum, które tworz¹ pod
opiek¹ Sylwii Pilarczyk, ponadto wystawione zosta³y pra-
ce Piotra Michalika. Wystawa mia³a miejsce w dniach
27.10. do 07.11.2008r., a w czasie jej trwania w dniu 29.10
odby³o siê spotkanie z poet¹, mieszkañcem Jaworza Pio-
trem Michalikiem, któremu w trakcie spotkania akompanio-
wa³a Izabela Chmiel. Na spotkanie, trwaj¹ce prawie 2
godziny przyby³o grono mi³oœników, w tym nasi gminni rad-
ni. By³y to bardzo ciekawe „obrady”,  podczas których oprócz
wys³uchania wierszy recytowanych przez samego autora,
mo¿na by³o podyskutowaæ.
OPG planuje na przysz³oœæ organizacjê podobnych spotkañ
z rodzimymi poetami, a mamy ich trochê m.in.: Krystyna
Gutan, Roman Rucki, Gabriela Œliwka, oraz wiele innych
nie odkrytych talentów. Staramy siê stworzyæ mo¿liwoœæ prze-
¿ycia niezapomnianych chwil i twórczej konfrontacji mistrzów
z adeptami sztuki. Byæ mo¿e, id¹c w tym kierunku w nied³u-
gim czasie powsta³oby ko³o twórców – poetów z Jaworza?
To oczywiœcie nie koniec kulturalnych przedsiêwziêæ OPG. Za
niespe³na miesi¹c w Galerii dojdzie do spotkania na temat histo-
rii s¹siaduj¹cych gmin, a rzecz bêdzie dotyczyæ historii zamku
w GrodŸcu. Temat przedstawi kustosz Muzeum w Cieszynie
Mariusz Makowski. Byæ mo¿e w przysz³oœci mo¿liwe bêdzie
wystawienie muzealnych eksponatów, przekazanych Gminie
Jaworze przez potomków rodu Saint Genois, które aktualnie po
odrestaurowaniu przechowywane s¹ w Muzeum w Cieszynie.
Podobna wystawa odby³a siê ju¿ w 2006 roku w OSP w Jaworzu.
Zima, szczególnie grudzieñ, wszystkim nasuwa jedno sko-
jarzenie – Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. OPG chce zorganizo-
waæ wystawê, jak najbardziej wpasowuj¹c¹ siê w ów gwiazd-
kowy klimat.

To bêdzie ostatnia ekspozycja w tym roku, a chodzi o bomb-
ki choinkowe. Wspó³organizatorem by³aby pani, która owe
cacka tworzy, mieszkanka Jaworza. Mówimy o Ewie Stec-
kel, która zgodzi³a siê na taki pomys³. Ta wystawa po³¹czo-
na by³aby z kiermaszem tak, by przy okazji mo¿na zrobiæ
zakupy œwi¹teczne. Nie zabrak³oby równie¿ warsztatów,
bowiem wiele osób chêtnie zobaczy, jak maluje siê bombki
choinkowe. Poza tym prawdopodobnie Ewa Steckel poje-
dzie do Komorni Lhotka (Republika Czeska), tam równie¿
jest organizowana podobna wystawa, której pomys³odawc¹ i
gospodarzem jest Polonia Czeska. Zaœ jaworzañska wysta-
wa trwa³aby od 7 grudnia do po³owy miesi¹ca.
W tym miesi¹cu w ramach wspierania inicjatyw lokalnych wspó³-
organizujemy  wyjazd na powiatowy konkurs kulinarny „Nasze
Kulinarne Dziedzictwo”, które odbêdzie siê w Bestwinie. Udzia³
w konkursie bior¹ panie z KGW Nr1, KGW Nr2, KERiI oraz
Z.R. „Jaworze”. To ju¿ kolejny tradycyjny, coroczny konkurs w
którym to nasze gospodynie otrzymuj¹ wyró¿nienia.
Ponadto przypominamy o corocznym spotkaniu sylwestro-
wym, które odbêdzie siê w Amfiteatrze w Jaworzu -
rozpocznie siê o 22.00, a potrwa do 1.30 - oraz o trady-
cyjnej „Biesiadzie Ludowej”, impreza odbêdzie siê
24.01.2009 r. w sali OSP – pocz¹tek o godzinie 17.00.
Rok 2009 jak i poprzednie lata obfitowaæ bêdzie w imprezy
kulturalne i sportowe, o czym bêdziemy informowaæ na bie-
¿¹co na ³amach „Echa Jaworza”

Opracowano na podstawie inf. OPGJ
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KOMENDANT POLICJI RADZI

B¥DZ WIDOCZNY NA DRODZE
W poprzednim numerze Echa Jaworza pisaliœmy o podstawo-
wych zasadach  dotycz¹cych  programu „Bezpieczna droga do
szko³y”. Rzecz oczywiœcie nade wszystko dotyczy naszych
dzieci, ale nie tylko.  Pewne zasady  obowi¹zuj¹ wszystkich
u¿ytkowników dróg.  Teraz  pragniemy jedynie krótko uzupe³niæ
rady podane w paŸdziernikowym wydaniu miesiêcznika.
Jesieñ i zima to dwie pory roku, które oprócz niezaprzeczalnych
uroków, jednak s¹ „sprawcami” wiêkszych ni¿ zwykle utrudnieñ i
zagro¿eñ w ruchu drogowym.   Wczeœnie zapadaj¹cy zmierzch,
czêste mg³y, opady deszczu i œniegu s¹ przyczyn¹ ograniczo-
nej widocznoœci. St¹d kolejna akcja Policji-  „B¹dŸ widoczny na
drodze”-, jest ona przede wszystkim skierowana do pieszych i
rowerzystów, poruszaj¹cych siê zw³aszcza po zmierzchu.
Kierowcy jad¹cy na œwiat³ach mijania przy dobrych warunkach
pogodowych, s¹ w stanie dostrzec id¹cego per pedes lub korzy-
staj¹cego z dwóch kó³ek, dopiero w odleg³oœci 40 m. To zdecydo-
wanie zbyt krótki odcinek by wyhamowaæ i omin¹æ cz³owieka. Dla
porównania osoba z opask¹ odblaskow¹ jest widoczna ju¿ z odle-
g³oœci 100-150 m, nawet przy œwiat³ach mijania.  Tak wiêc  warto
zainwestowaæ kilka z³otych w „odblaski” na kurtce, spodniach,
plecakach, by byæ bardziej widocznym po zmroku, b¹dŸ przy nie-
korzystnej aurze. Co trzeci wypadek, do którego dochodzi na pol-
skich drogach, to tzw. najechanie na pieszego. W 2007 r.  w ten
sposób zginê³o a¿ 35 proc. osób. W konfrontacji z pojazdem, pie-
szy praktycznie nie ma szans, tym bardziej malej¹ one po zmro-
ku,  gdy cz³owiek id¹cy czy jad¹cy poboczem dla kierowcy staje
siê niewidoczny. Programem „minimum” w kwestii w³asnego bez-
pieczeñstwa jest unikanie noszenia  ubioru w czarnych lub ciem-
nych barwach. Bowiem, gdy „zlewamy siê” z otoczeniem, szanse
na to, ¿e kierowca nas zauwa¿y jeszcze bardziej malej¹. Ka¿dy
chce szczêœliwie dotrzeæ do celu, tym bardziej pragnie, aby i jego
dzieci bezpiecznie sz³y do szko³y i zeñ wraca³y.
Apelujemy do wszystkich osób poruszaj¹cych siê pieszo, czy
te¿ na rowerach- b¹dŸcie widoczni na drodze!. Jednoœlady za-
wsze powinny byæ wyposa¿one w wymagane przepisami oœwie-

tlenie, a piesi  - dla w³asnego bezpieczeñstwa -, winni  mieæ na
ubraniu elementy odblaskowe. To pozwoli kierowcom pojazdów
dostrzec odpowiednio wczeœnie tych uczestników ruchu dro-
gowego i wydatnie przyczyni siê do unikniêcia wielu tragedii.

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

Sezon ³uczniczy w UKS „Dziesi¹tka -
Komes” 2008 zakoñczony.
Zgodnie z oczekiwaniami ten sezon by³ dla nas bardzo trudny i
wyczerpuj¹cy. Najtrudniejsze dla naszych juniorów by³o pogo-
dzenie nauki ze sportem, a i „licho” sprowadzi³o problemy zdro-
wotne. Wobec tych przeszkód prawdziwym sukcesem jest pi¹te
miejsce Anny Hoczek na Halowych Mistrzostwach Polski Ju-
niorów, rozegranych w Milówce. Po zakoñczeniu roku szkolne-
go uby³o kilku dobrze zapowiadaj¹cych siê zawodników. Do-
tychczasowe starty  uœwiadomi³y wszystkim, ¿e sukces nie
przychodzi sam, a „trenowanie” kilka razy w miesi¹cu to tylko

zabawa  z ³ukiem. Celem dla juniorów m³odszych sta³o siê zdo-
bycie kwalifikacji przynajmniej jednego zawodnika do Olimpia-
dy M³odzie¿y, najwa¿niejszej imprezy w roku, rozegranej tym
razem w ̄ o³êdowie ko³o Bydgoszczy.
Kwalifikacjami do Olimpiady by³y kolejne rundy Pucharu
Polski i eliminacje strefowe. Trzeci raz z rzêdu do rywalizacji
stanê³o dwóch naszych zawodników- w tym roku Adrianna
Stroka i Piotr Ziemnicki. W klasyfikacji koñcowej zajêli od-
powiednio 26 i 19 miejsce na piêædziesi¹t kadetek i tyle¿
samo kadetów.  M³odziacy ca³oroczne przygotowania spraw-
dzili dopiero we wrzeœniowych Miêdzywojewódzkich Zawo-

,

Utraci³eœ dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrze¿ je w banku
Powoli zbli¿a siê „gor¹czka” przedœwi¹tecznych zakupów. Wpierw
„Miko³aj”, potem Œwiêta i Sylwester…  Po pracy zakupy - czêsto w
t³oku- w hipermarketach czy mniejszych sklepach. Pamiêtajmy, ¿e
nie wszyscy kupuj¹ za w³asne pieni¹dze. Amatorzy cudzej gotówki
szukaj¹ okazji, by nas okraœæ nie tylko z pieniêdzy, ale czêsto z
dokumentów, kart bankomatowych itd. Oczywiœcie nie ³amiemy pod-
stawowej zasady i nie nosimy przy sobie zapisanych kodów PIN do
kart bankomatowych, a je¿eli ju¿ pamiêæ nam szwankuje, to zapiski
obowi¹zkowo dajemy w inne miejsce. O zastrzeganiu kart bankomato-
wych/kredytowych w bankach te¿ wiedz¹ wszyscy ich u¿ytkownicy.
Ale co z dokumentami?
Po stwierdzeniu ich utraty  ( dowód osobisty, prawo jazdy, pasz-
port,  ksi¹¿eczka wojskowa, dowód rejestracyjny, karty banko-
matowe) nale¿y  zastrzec je w  Systemie DZ ( dokumenty za-
strze¿one). Mo¿emy to zrobiæ w swoim banku, w przypadku bra-
ku konta osobistego, w ka¿dej innej placówce.  Informacja o za-
strze¿onym  dokumencie pojawia siê w systemie natychmiast.
Z danych w bazie DZ (www.dokumentyzastrzezone.pl) korzystaj¹
oprócz banków, operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska,
notariusze, hotele, wypo¿yczalnie, agencje nieruchomoœci itp.
Dziennie notuje siê  nawet kilkadziesi¹t prób pos³u¿enia siê  cu-
dzym lub podrobionym dokumentem, w celu wy³udzenia po¿yczki,
wynajêcia mieszkania, kradzie¿y wypo¿yczonego samochodu,
zak³adania fikcyjnych firm, przy usi³owaniu wy³udzenia kredytów itd.
St¹d trzeba pamiêtaæ,  aby nie tylko zastrzec swoje  dokumenty po
zgubieniu/kradzie¿y, ale tak¿e powiadomiæ Policjê.  Zanim wyrobi-
my nowe „papiery”, mo¿emy ustrzec siebie przed przykrymi konse-
kwencjami pos³u¿enia siê nimi przez osoby niepowo³ane.

Opracowa³ P.Filipkowski
na podstawie www.policja.pl oraz www.motofakty.pl
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dach £uczniczych,
zwanych popularnie
Mistrzostwami Œl¹-
ska, rozegranych w
¯ywcu. Bardzo do-
brze spisa³ siê Alek-
sander Grzymek,
zajmuj¹c trzecie

miejsce na dystansie 40m i czwarte na 30m. W klasyfikacji
koñcowej zdoby³ br¹zowy medal. Za „Aleksem” znalaz³ siê  na
tak nie lubianym czwartym miejscu , trenuj¹cy dopiero od roku,
Marek Paw³owicz. Klub uczestniczy³ równie¿ w Miêdzyszkol-
nej Lidze Robin Hooda, startuj¹c w zawodach w Milówce, Su-
chej Beskidzkiej, Goleszowie, Zawadce i Kamyku, zajmuj¹c
tradycyjnie ju¿ drugie miejsca. Szkoda, ¿e imprez tego typu w
naszym regionie ubywa .Spoœród tych zawodników, którzy zaj-
mowali w Lidze czo³owe miejsca  i zdobywali dla klubu punkty

-a dla siebie medale-, nale¿y wyró¿niæ: Gabrielê Mroszczyk,
Zuzannê i Aleksandra Grzymek, Przemys³awa i Micha³a G³u-
szek,  Paulinê Panewka , Adama D³ugiego, Tomasza Kasperka
i  Mariusza BrzeŸnego.
W tym roku klub zorganizowa³ po raz jedenasty Turniej „O
Puchar Wójta Gminy Jaworze (ok. 80 uczestników) i po raz
pi¹ty Miêdzynarodowe Zawody £ucznicze dla Dzieci i M³o-
dzików „Eurobeskidy-2008”.Nawi¹zaliœmy kontakty z kluba-
mi z Ostrawy, Kie¿marku  i Viniænego (S³owacja), czego pierw-
szym efektem by³o zaproszenie nas i udzia³ jaworzañskich
³uczników w zawodach w Ostrawie. Bardzo dziêkujemy ro-
dzicom naszych sportowców, a zw³aszcza pañstwu: G³uszek,
Mroszczyk, Grzymek, Panewka za wspieranie- w wolnych
chwilach -dzia³añ klubu, za przewóz zawodników, obs³ugê
imprez i zakup prywatnego sprzêtu dla swych dzieci.

Za Zarz¹d
Stanis³aw Hoczek

Cukiernia Mroczko
zaprasza:

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

ul. Szkolna 468 Jaworze
 tel. 500 07 22 60

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);
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nictwo „Prasa Beskidzka” Spó³ka z o.o. Redakcja nie zwraca nades³anych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.

Wykszta³cenie i doœwiadczenie:
2002, Absolwent Wydzia³u Rehabilitacji Akademii Wychowa-

nia Fizycznego w Krakowie,

2002, Dyplomowany masa¿ysta - Medyczne Studium Masa¿u

Leczniczego w Krakowie,

od 2003, praca na stanowisku rehabilitanta w Wojewódzkim

Oœrodku Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Gocza³kowi-

cach- Zdroju.

Szkolenie podyplomowe w zakresie technik rehabilitacji

McKenzie, Terapia Manualna,

2006/2007, 9-miesiêczne szkolenie w zakresie metody PNF i

praktyka kliniczna w USA ,

Specjalizujê siê w leczeniu osób ze schorzeniami
neurologicznymi i ortopedycznymi m.in

– dyskopatie

– zespo³y bólowe korzeniowe (np. rwa kulszowa, rwa barkowa)

GABINET REHABILITACJI
Jaworze, ul. Podgórska 156

Mgr Anna Mik³aszewicz
Wizyty domowe: tel. kom. 608 02 32 67

– choroby zwyrodnieniowe stawów

– choroby reumatyczne (np. ZZSK, RZS)

– wady postawy (np. skolioza, p³askostopie)

– udar mózgu

– stwardnienie rozsiane (SM)

– choroba Parkinsona

– uszkodzenie nerwów obwodowych (np. pora¿enie splotu bar-

   kowego)

– urazy po zabiegach ortopedycznych (np. endoproteza biodra,

   kolana)

Oferujê
– æwiczenia indywidualne z zastosowaniem najnowszych tech-

nik rehabilitacyjnych: PNF (www.ipnfa.pl), McKenzie

(www.mckenzie.pl), Terapia manualna B.Mulligana (www.mul-

liganconcept.pl)

– masa¿e

– przyjêcia po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Lekarze przyjmuj¹cy:

HANNA KLIMEK
Lek. chorób wewnêtrznych, specjalista med. rodzinnej
Tel. 663 37 38 38

MARIA KUBICA-KIL
Lek. pediatra, specjalista med. rodzinnej
Tel. 607 55 90 88

ARKADIUSZ SIWEK
Specjalista chorób wewnêtrznych
Tel. 602 24 90 03
www.familiamed.com.pl
familiamedspp@interia.pl

NZOZ FAMILIA-MED
JASIENICA, ul. Cieszyñska 933, Tel. (033) 815 22 11

ZAPRASZA PACJENTÓW CODZIENNIE OD 8:00 DO 18:00
W SOBOTY OD 9:00 DO 12:00

KONTRAKT Z NFZ (œwiadczenia bezp³atne)

ŒWIADCZENIA W ZAKRESIE:

– PODSTAWOWA OPIEKA  ZDROWOTNA
– WIZYTY DOMOWE
– EKG, USG,spirometria
– codziennie badania laboratoryjne
– badania kierowców

OD 01.11.2008 PORADNIA MEDYCYNY PRACY
Wtorek, pi¹tek 9.00-10.00
dr Leszek Korzonkiewicz
Koszt wizyty: 30,00z³
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LMiR i Posiady
TMJ


