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Uroczystoœæ wrêczenia Laurów Srebnej Cieszynianki  mia³a
miejsce 11 listopada podczas Sesji Rad Gmin  Ziemi  Cie-
szyñskiej, w ramach obchodów  Œwiêta Niepodleg³oœci.
Podczas gali - po raz pierwszy- mo¿na by³o ogl¹daæ mul-
timedialn¹ prezentacjê sylwetek laureatów. W tym roku
nominowanymi z Jaworza byli pañstwo Wanda i Stefan
Brandysowie.
Wiêcej na stronie 10.

W Teatrze Polskim w Bielsku-
Bia³ej 14 listopada goœcili zna-
mienici dzia³acze spo³eczni,
nominowani do tegorocznej
Nagrody im ks Józefa Londzi-
na. W tym roku nominowanym
do Nagrody im Ks Józefa Lon-
dzina z  Gminy Jaworze by³  Józef Tymon. Wiêcej na stronie 11.

Z okazji

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i Nowego Roku
¿yczenia zdrowia,
wielu dobrych dni
i wszelkiej pomyœlnoœci
wszystkim Mieszkañcom
Jaworza
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Wójt z Rad¹ Gminy Jaworze oraz
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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE

Flesz wiadomoœci gminnych
Geotermia i balneologia w Jaworzu
Te dwa terminy pojawiaj¹ siê w Jaworzu czêsto, bowiem ju¿
od dawna wiadomo, ¿e gmina Ÿród³ami gor¹cymi stoi. Po-
nadto od pewnego czasu s¹ plany, aby je wykorzystaæ przede
wszystkim w celach zdrowotnych. Na pocz¹tek jednak war-
to zastanowiæ siê co oznacza termin balneologia. S³owo
wywodzi siê z jêzyka ³aciñskiego i oznacza ni mniej, ni wiê-
cej tylko naukê o ³aŸni (balneum- ³aŸnia, logos- s³owo, na-
uka). Jest jedn¹ z najstarszych dziedzin medycyny uzdrowi-
skowej, a zajmuje siê badaniem w³aœciwoœci leczniczych
wód podziemnych i borowin oraz mo¿liwoœci¹ zastosowania
tych¿e w lecznictwie- zw³aszcza w terapii chorób przewle-
k³ych. Balneologia rozwijana by³a ju¿ w staro¿ytnoœci, jej
zalety znano w Grecji, Egipcie i Rzymie, gdzie stosowano
k¹piele wodolecznicze. Kiedy w XVII-XIX wieku wprowadzo-
no kuracje polegaj¹ce m.in. na piciu wód mineralnych i ró¿-
norodnych zabiegach z u¿yciem wody mineralnej, nast¹pi³
ponowny rozkwit balneologii. Polskimi twórcami tej¿e s¹ ,Jó-
zef Dietl, który zajmowa³ siê klasyfikacj¹ polskich wód mine-
ralnych oraz popularyzacj¹ uzdrowisk popradzkich i Jan ̄ nie-
niewicz, wybitny polski balneolog, który wprowadzi³ nowo-
czesne wodolecznictwo. Obecnie balneologia rozwija siê
g³ównie w Japonii i Europie, ze wzglêdu na najwiêksze trady-
cje uzdrowiskowe.
Zaœ geotermia to nic innego, jak energia zmagazynowana w
gruntach, ska³ach i p³ynach wype³niaj¹cych szczeliny skal-
ne. Ten typ energii jest w zasadzie niewyczerpalny, ponie-
wa¿ uzupe³nia go stale strumieñ ciep³a przenoszonego z
gor¹cego wnêtrza Ziemi, ku powierzchni. Ciep³o geotermal-
ne jest czêœciowo ciep³em pierwotnym, czyli powsta³ym w
trakcie formowania siê naszej planety. Pozosta³e zasoby
pochodz¹ z rozpadu pierwiastków promieniotwórczych - ura-
nu, czy potasu. Temperatura zwiêksza siê wraz z g³êboko-
œci¹ i w j¹drze Ziemi osi¹ga oko³o 6000 stopni. Wydajnoœæ
Ÿróde³ jaworzañskich nie jest tak du¿a, aby zapewniæ ogrze-
wanie budynków, ale w zupe³noœci wystarczy do celów bal-
neologicznych. 6 grudnia bêdzie og³oszony przetarg, w wy-
niku którego zostanie wy³oniony inwestor i byæ mo¿e bli¿ej
nam bêdzie do basenów pe³nych solanek i borowin.
Turystyczne Jaworze
Œcie¿ki pieszo-rowerowe, rozbudowa amfiteatru, utworzenie
Punktu Informacji Turystycznej- miêdzy innymi te inwesty-
cje zak³ada Program Rozwoju Infrastruktury Turystycznej
Subregionu Po³udniowego 2008 do 2011. Jest on realizowa-

ny wspólnie z gminami cieszyñskimi, ¿ywieckimi, miastem
Bielsko-Bia³a i niektórymi gminami powiatu bielskiego. W
ramach projektu ka¿da z gmin otrzyma³a œrodki, które ma
przeznaczyæ na dofinansowanie turystyki. Jaworze otrzyma³o
spore fundusze - nie bior¹c pod uwagê takich miast, jak Cie-
szyn i Bielsko-Bia³a  czy te¿ miejscowoœci typowo turystycz-
nych, jak Wis³a, Ustroñ czy Szczyrk- bowiem wartoœæ inwe-
stycji to blisko 8 mln z³. Te pieni¹dze miêdzy innymi prze-
znaczone zostan¹ na budowê œcie¿ek pieszo-rowerowych
przy ulicach Wapienickiej, S³onecznej, Folwarcznej oraz Tu-
rystycznej. Ta ostatnia - jak ju¿ pisaliœmy w poprzednim nu-
merze Echa Jaworza - jest w op³akanym stanie, ale jak wi-
daæ przysz³oœæ jawi siê w jasnych barwach. Przede wszyst-
kim z myœl¹ o turystach zosta³ wybudowany parking w cen-
trum gminy na 50 samochodów, który znakomicie przyczyni
siê do odblokowania Jaworza. Skorzystaj¹ tu nie tylko przy-
jezdni ale i sami mieszkañcy, szczególnie w niedzielê, kie-
dy przyje¿d¿aj¹ na nabo¿eñstwa do obu koœcio³ów. Choæ
nie ma jeszcze odbioru technicznego- bowiem trwa dopraco-
wywanie szczegó³ów czyli przeniesienie kiosku oraz dobu-
dowanie œcie¿ki do Oœrodka Zdrowia - parking jest ju¿ czyn-
ny. Wartoœæ tej inwestycji to blisko 350 tyœ z³.

* * *
Jeœli mówimy o turystyce, nie mo¿emy pomin¹æ tak wa¿ne-
go dla gminy miejsca, jak amfiteatr. Przypominamy, ¿e obiekt
zosta³ wyremontowany ju¿ w 2006 roku  ze œrodków pocho-
dz¹cych z programu Wspó³pracy Transgranicznej Polska-
Czechy Interreg 3A. Wtedy to zosta³a zbudowana nowa wi-
downia i zadaszenie sektora œrodkowego (z pieniêdzy gmin-
nych). To nie koniec, bowiem w planach jest wiele innych
inwestycji wokó³ tego obiektu. Zostanie tak¿e zbudowany
parking i wybrukowany teren miasteczka gastronomicznego
przy amfiteatrze. Zaplanowano tak¿e budowê chodnika
wzd³u¿ ulicy Wapienickiej. Teraz s³ów kilka o terminach:
œcie¿ki pieszo-rowerowe powinny byæ gotowe do 2009/2010,
natomiast amfiteatr do 2009/2011, w tym przypadku zw³oka
czasowa spowodowana jest tym, i¿ trzeba uzyskaæ zezwo-
lenie na budowê zaplecza. Jednak, jak widaæ warto pocze-
kaæ, bowiem efekt bêdzie satysfakcjonuj¹cy.
O sporcie i pieni¹dzach
Tematem powracaj¹cym, jak bumerang jest budowa boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu. Gmi-
na stara siê pozyskaæ fundusze na tê inwestycje g³ównie z
Unii Europejskiej. Chodzi o projekt realizowany w ramach
Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej Polska- S³owacja 2007-
2013.Kwota o, któr¹ walczy Jaworze mo¿e przyprawiæ o za-
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wrót g³owy-1 mln 300 tys, przy czym wk³ad w³asny gminy
wynosi³by 200 tys. To bardzo trudne przedsiêwziêcie, bo-
wiem programy transgraniczne nie s¹ skore, by finansowaæ
sportowe inwestycje ,które jak widaæ nadal traktowane s¹ po
macoszemu. Je¿eli uda siê uzyskaæ owo finansowanie, bo-
isko ma szanse powstaæ do 2010 roku. W przeciwnym wy-
padku gmina bêdzie musia³a staraæ siê o pieni¹dze w pol-
skim programie Orlik 2012, który wspiera tego typu inwesty-
cje. Nale¿a³oby tu zadaæ pytanie, dlaczego od razu nie „ude-
rzono” do rodzimego Ÿród³a? Otó¿ odpowiedŸ jest tyle¿ pro-
sta, co nieskomplikowana. Program ten jest zdecydowanie
dla Jaworza niekorzystny, st¹d poszukiwanie Ÿróde³ alterna-
tywnych. W Orliku  jest z góry za³o¿one, ¿e koszt wykonania
takiego boiska to 1 mln z³. Z realizmem ma to jednak niewiele
wspólnego, bior¹c pod uwagê ceny towarów i us³ug. Zatem w
praktyce rzecz ma siê nastêpuj¹co: 1 mln z³ to kwota wyj-
œciowa, która dzieli siê na trzy czêœci: jedn¹ trzeci¹ finansuje
UG Jaworze, jedn¹ trzeci¹ Ministerstwo Turystyki i Sportu i
jedn¹ trzeci¹ Urz¹d Marsza³kowski. Z tym, ¿e ani minister-
stwo, ani Urz¹d Marsza³kowski nie da wiêcej ni¿ 333 tyœ z³,
wszystko co wyjdzie ponadto, jest ryzykiem gminy. Je¿eli wiêc
Jaworze wesz³oby do programu Orlik 2012, to wk³ad w³asny
móg³by z 333 tys. wzrosn¹æ np. do 750 tys.,je¿eli tak wy-
szed³by przetarg. To jest jeden mankament tego programu.
Drugim jest fakt, ¿e gminy nie maj¹ mo¿liwoœci, zaprojekto-
wania boiska tak jak chc¹, bowiem obowi¹zuje jeden projekt,
przygotowany na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki i
ma on byæ dostosowany do wymogów lokalnych. To znaczy
gmina musi sobie zatrudniæ projektanta, który przeniesie war-
szawsk¹ matrycê na teren gminy. Ponadto dodatkowym kosz-
tem jest wymóg zatrudnienia trenera na trzy lub cztery lata
oraz osoby która by³aby odpowiedzialna za realizacjê tego
projektu. Gmina równie¿ musia³aby wybudowaæ zaplecze bo-
iska, w którym znajdowa³yby siê sanitariaty, szatnie itp. mimo

¿e obiekt by³by w bezpoœrednim otoczeniu szko³y, gdzie takie
pomieszczenia mo¿na spokojnie wygospodarowaæ. Na doda-
tek boisko wybudowane wedle planu „centralnego” by³oby nie-
co sprzeczne z planem przestrzennym zagospodarowania
gminy. To wszystko tchnie poprzedni¹ epok¹, kiedy to zupe³-
nie swobodnie planowano budowê mostu, w miejscu, gdzie
nie ma rzeki. To te¿ Orlik 2012 bêdzie ostatecznym wyjœciem,
jeœli nie uda siê nigdzie indziej zdobyæ pieniêdzy. Oby tak siê
nie sta³o!

Na³ê¿e raz jeszcze
Centrum Informacji Turystycznej, Schronisko M³odzie¿owe,
miejsce biwakowe i œwietlica w Jaworzu Na³ê¿u? Zdecydo-
wanie tak-  wszystko za spraw¹ kolejnego projektu, tym ra-
zem realizowanego wspólnie z Republik¹ Czesk¹. O kon-
kretne unijne pieni¹dze Jaworze stara siê  w ramach  Euro-
pejskiej Wspó³pracy Terytorialnej, Czechy – Polska 2007-
2013. By mo¿e z tego Ÿród³a uda siê pozyskaæ fundusze na
remont starej szko³y w Jaworzu Na³ê¿u. Jak ju¿ pisaliœmy w
paŸdziernikowym numerze Echa Jaworza, chodzi nie tylko o
remont obiektu szkolnego, ale o o¿ywienie tej czêœci gminy.
W przysz³oœci w szkole w³adze Jaworza chc¹ urz¹dziæ pol-
sko-czeskie Centrum  Wspierania Turystyki i Rekreacji Doli-
na Jasionki. W planach jest tak¿e schronisko m³odzie¿owe -
nade wszystko dla czeskich turystów-, jak i utworzenie Cen-
trum Informacji Turystycznej, Izby Regionalnej oraz œwietli-
cy, gdzie m³odzie¿ i dzieci mog³yby spêdzaæ czas pod okiem
instruktora. Szczytny to plan , by po³¹czyæ turystykê z edu-
kacj¹ i kultur¹. W projekcie mo¿emy zyskaæ ok 1mln 800
tyœ. W tej sprawie wójt Zdzis³aw Bylok goœci³ 12 listopada w
Republice Czeskiej, konkretnie w Trzanowicach. Wiadomo,
¿e projekt zostanie rozstrzygniêty do marca 2009 rok, pozo-
staje wierzyæ , ¿e na korzyœæ Jaworza.

Przygotowa³a Agata Jêdrysko

Œwiêto Niepodleg³oœci
11 listopada i 3 Maja- to œwiêta narodowe, podczas których
„o¿ywaj¹” jaworzañskie pomniki pamiêci. Choæ niewielu miesz-
kañców gminy przychodzi na tego typu pañstwowe uroczy-
stoœci, to Jaworze reprezentuje liczna delegacja samorz¹dow-
ców, przedstawicieli organizacji  dzia³aj¹cych na terenie gmi-
ny.  W tym roku obchodziliœmy 90-t¹ rocznicê odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci.  Z tej okazji   Prezydent RP
Lech Kaczyñski przes³a³ okolicznoœciowy list -do prezyden-
tów, burmistrzów i wójtów-, który przed pomnikiem Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego odczyta³ wójt Zdzis³aw Bylok.
Tym razem  po wielu latach nieobecnoœci,  podczas uroczy-
stoœci sk³adania wi¹zanek kwiatów, pojawi³a siê dru¿yna
zuchów ze Szko³y Podstawowej nr 1  w Jaworzu.

Nie zabrak³o delegacji z Ko³a Kombatantów z Bielska-Bia³ej
z pocztem sztandarowym. W uroczystoœciach przed trze-
ma jaworzañskimi pomnikami  wziêli udzia³ przedstawiciele
wszystkich placówek oœwiatowych dzia³aj¹cych na terenie
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Jaworza- a wiêc uczniowie, dyrekcje szkó³ i przedszkoli.
Ponadto jak wspomnia³ w swoim podziêkowaniu Przewodni-
cz¹cy RG Andrzej Œliwka –   w obchody Œwiêta Niepodleg³o-
œci aktywnie w³¹czyli siê  równie¿;  Akcja Katolicka, Polskie
Towarzystwo Ewangelickie z ks proboszczem W³adys³awem
Wantulokiem,  Towarzystwo Mi³oœników Jaworza , Stowa-
rzyszenie Nasze Jaworze, delegacja Szpitala Opieki D³ugo-
terminowej BZLR z dyr Gra¿yn¹ Habdas na czele, delegacja
Komisariatu Policji  oraz Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, miej-
scowe Ko³a Gospodyñ  Wiejskich ,oraz przedstawiciele or-
ganizacji politycznych  z Jaworza – SLD i PSL.       pf

XXI Sesja Rady Gminy
W dniu 28 listopada odby³a siê XXI  Sesja Rady Gminy Jawo-
rze, na której podjêto uchwa³y m.in w nastêpuj¹cych kwe-
stiach: okreœlenia wysokoœci stawek oraz zwolnieñ w podat-
ku od nieruchomoœci, okreœlenia wysokoœci stawek podatku
od œrodków transportowych, op³aty od posiadania psów, op³aty
targowej, uchylenia Uchwa³y Rady Gminy Jaworze Nr XXVIII/
178/96 z dnia 30 grudnia 1996 r. i Uchwa³y Nr XXXII/159/01 z
dnia 19 czerwca 2001 r. dotycz¹cych okreœlenia stawek czyn-
szu regulowanego za lokale mieszkalne, uchylenia Uchwa³y
Nr XXV/183/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. dotycz¹cych okre-
œlenia minimalnych miesiêcznych stawek czynszów za na-

jem i dzier¿awê lokali u¿ytkowych i nieruchomoœci grunto-
wych bêd¹cych we w³adaniu gminy, a s³u¿¹cych prowadze-
niu dzia³alnoœci gospodarczej, okreœlenia wysokoœci ekwi-
walentu dla cz³onków ochotniczej stra¿y po¿arnej, przyjêcia
Programu wspó³pracy gminy Jaworze z organizacjami poza-
rz¹dowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok
2009, zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Jaworze, zmiany Statutu Gminnego Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu.

Sprawozdanie z Sesji zostanie zamieszczone w styczniowym

numerze Echa Jaworza.

Redakcja

W dniu 17.11.2008r. odby³o siê zebranie Komisji Ochrony
Œrodowiska, Rolnictwa i Polityki Spo³ecznej.
G³ównymi tematami posiedzenia by³o omówienie i wydanie
opinii do projektów uchwa³:
1. W sprawie upowa¿nienia Kierownika Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu do za³atwiania indywidual-
nych spraw z zakresu administracji publicznej.
2. W sprawie zmiany Statutu Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Jaworzu.
3. W sprawie uchylenia Uchwa³y Rady Gminy Nr XVII/102/04
z dnia 19.02.2004r. dotycz¹cej obni¿enia wysokoœci wskaŸ-
nika procentowego, od którego zale¿y wysokoœæ dodatku
mieszkaniowego.
Po wyjaœnieniach w¹tpliwoœci Radnych wszystkie projekty
uchwa³ zosta³y zaopiniowane pozytywnie.
W dniu 25.11.2008r. odby³o siê posiedzenie Komisji Bu-
downictwa i Infrastruktury . G³ównymi tematami spotka-
nia by³o omówienie i wydanie opinii do projektów uchwa³:
1.W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jaworze /plan A/.
2.W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jaworze /plan C/.

Sprawozdanie z odbytych posiedzeñ Komisji Rady Gminy Jaworze w listopadzie 2008r.

3. W sprawie uchylenia Uchwa³y Rady Gminy Nr.XXXVIII/178/
96 z dnia 30.12.1996r. I Uchwa³y Nr XXXII/159/01 z dnia
19.06.2001r. dotycz¹cych okreœlenia stawek czynszu regu-
lowanego za lokale mieszkalne.
4. W sprawie uchylenia Uchwa³y Rady Gminy Nr XXV/183/04
z dnia 30.12.2004r. dotycz¹cej okreœlenia minimalnych mie-
siêcznych stawek czynszów za najem i dzier¿awê lokali u¿yt-
kowych i nieruchomoœci gruntowych bêd¹cych we w³adaniu
gminy, a s³u¿¹cych prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej.
5. W sprawie nadania nazwy – ul. Miêtowa – drodze we-
wnêtrznej w Gminie Jaworze.
Wszystkie projekty Uchwa³ zosta³y zaopiniowane pozytywnie.

Opracowa³ Zbigniew Putek
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze

W dniu 25.11.2008r. odby³o siê spotkanie Komisji Eduka-
cji, Kultury, Sportu i Promocji. G³ównymi tematami po-
siedzenia by³o omówienie i wydanie opinii w sprawie  przy-
jêcia Programu  wspó³pracy gminy Jaworze z organizacja-
mi pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi
na rok 2009. Komisja przedstawiony Program zaopiniowa³a
pozytywnie.
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W dniu 26.11.2008r. odby³o siê posiedzenie Komisji Bu-
d¿etu i Finansów.
Komisja wyda³a pozytywna opiniê do projektów uchwa³ w sprawie;
1.okreœlenia wysokoœci stawek oraz zwolnieñ  w podatku od
nieruchomoœci
2.okreœlenie stawek  od œrodków transportowych
3.op³aty od posiadania psów
4.op³aty targowej
5.okreœlenie wysokoœci ekwiwalentu dla cz³onków Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej/ udzia³ w akcjach i szkoleniach

Opracowa³ Zygmunt Podkówka
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze

Informacja na temat wyników kwesty
cmentarnej przeprowadzonej w Jaworzu
na obu cmentarzach w dniu1 listopada
Towarzystwo Mi³oœników Jaworza w Jaworzu ul. Zdrojowa 82
informuje,  ¿e podczas publicznej zbiórki pieniêdzy  przeprowa-
dzonej zgodnie z decyzj¹ Wójta Gminy Jaworze z dnia 30 paŸ-
dziernika 2008r  ASO 5022-2/08, przeznaczonych na renowa-
cjê zabytkowych obiektów uzyskano nastêpuj¹ce kwoty:
3006,80z³.  na cmentarzu Parafii Katolickiej
3828,10z³. na cmentarzu Parafii Eewangelicko – Augsburskiej.
£¹cznie zebrano kwotê: 6834,90z³.s³ownie szeœætysiêcy-
osiemsettrzydzieœciczteryz³otedziewiêædziesi¹tgroszy.
Zbiórka zosta³a przeprowadzona w dniu 01.11.2008r. Ze zbiórki
sporz¹dzone zosta³y stosowne protoko³y. Przeprowadzaj¹cy zbiór-
kê nie pobierali wynagrodzenia, a ca³a zebrana kwota zosta³a prze-
kazana na konto Towarzystwa Mi³oœników Jaworza i jest do dys-
pozycji Spo³ecznej Rady Ochrony i Odnowy Zabytków z przezna-
czeniem na renowacjê obiektów zabytkowych.    Zarz¹d TMJ

Ryszard Stanclik
APEL:
W Gimnazjum nr 1 w Jaworzu powsta³a grupa Wolontariu-
szy, m³odych ludzi chêtnych do pomocy osobom starszym,
samotnym, swoim m³odszym kolegom i kole¿ankom oraz
czworono¿nym przyjacio³om naszych mieszkañców.
Inicjatywê takiego sposobu spêdzania wolnego czasu popieraj¹
rodzice naszych uczniów. Trudnoœæ polega na znalezieniu od-
biorców tej pomocy. Dot¹d nie uda³o siê nam znaleŸæ na terenie
gminy chêtnych osób do skorzystania z oferty m³odzie¿y. Obec-
nie chêæ skorzystania z pomocy zg³osi³y placówki z terenu mia-
sta Bielska-Bia³ej, co jednak wi¹¿e siê z dodatkowym ubezpie-
czeniem i opiek¹ osoby pe³noletniej odpowiedzialnej za ich zdro-
wie i ¿ycie. W zwi¹zku z czym prosimy o pomoc przy uaktyw-
nieniu tej¿e grupy i daniu im mo¿liwoœci wykazania siê.
Osoby chêtne do skorzystania z pomocy wolontariuszy pro-
szone s¹ o kontakt z opiekunem Ann¹ Skolik-Sojk¹ – pedago-
giem Gimnazjum - tel. (033) 8172217 lub w sekretariacie Urzê-
du Gminy Jaworze (033) 8172534.          Anna Skolik-Sojka

INFORMACJA
W zwi¹zku z porozumieniami zawartymi w dniu 12 wrzeœnia 2005 r. pomiê-

dzy miastem Bielsko-Bia³a a gminami Wilkowice i Jaworze, oraz Uchwa³¹  Nr

XXXII/798/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Bia³ej z dnia 4 listopada 2008 r. w

sprawie zatwierdzenia „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbioro-

we odprowadzanie œcieków na terenie gmin: Bielsko-Bia³a, Jaworze, Wilko-

wice na 2009 r., informuje, ¿e od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia

2009 r. obowi¹zuj¹ nowe ceny i stawki op³at za zbiorowe zaopatrzenie w

wodê i zbiorowe odprowadzenie œcieków z terenu Gminy Jaworze.

Taryfowe ceny i stawki op³at dotycz¹ wszystkich odbiorców us³ug w

zakresie dostawy wody i odbioru œcieków œwiadczonych przez „AQUA”

S.A, z wy³¹czeniem odbiorców hurtowych oraz us³ug œwiadczonych

przy u¿yciu wozów asenizacyjnych.

Wysokoœæ cen za dostarczon¹ wodê

Wysokoœæ cen za odprowadzanie œcieków, œcieków
opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonej o

trwa³ej nawierzchni

Wysokoœæ stawek op³aty abonamentowej na odbiorcê za punkt poboru

wody lub punkt odprowadzania œcieków, oraz stawki op³aty za przekro-

czenie warunków wprowadzania œcieków przemys³owych do urz¹-

dzeñ kanalizacyjnych znajduj¹ siê w Urzêdzie Gminy.

Informuje, ¿e s¹ mo¿liwe nastêpuj¹ce upusty handlowe
stosowane przez „AQUA” S.A.”:

1. Upust dla nowych klientów - klienci, którzy w 2008 roku nie korzystali

z us³ug „AQUA” S.A., a którzy wykonaj¹ w 2009 roku nowe przy³¹cze

wodoci¹gowe lub kanalizacyjne, uzyskaj¹ 20% upustu od obowi¹zuj¹-

cej ceny dostarczania 1 m3 wody lub od obowi¹zuj¹cej ceny odprowa-

dzania 1 m3 œcieków, który bêdzie obowi¹zywa³ przez okres 12 miesiê-

cy od dnia wykonania pod³¹czenia.

2. Klienci z kanalizacj¹ ciœnieniow¹ (pompow¹ - przesy³ane œcieki przy u¿y-

ciu pompy, dla budynków znajduj¹cych siê poni¿ej kolektora œciekowego) -

klienci, którzy w 2009 roku pod³¹cz¹ siê do kanalizacji za pomoc¹ systemu

kanalizacji t³ocznej (ciœnieniowej, pompowej), poza ww. upustem w wysoko-

œci 20% obowi¹zuj¹cym przez pierwszy rok od pod³¹czenia siê do systemu,

przez pierwsze 36 miesiêcy od pod³¹czenia siê do systemu otrzymaj¹ dodat-

kowy upust w wysokoœci 15 groszy za ka¿dy odprowadzany 1 m3 œcieków.

3. Specjalny upust handlowy dla klientów wytypowanych przez Urzêdy

Gmin - wprowadzony upust ma pomóc klientom, którzy przejœciowo

znaleŸli siê w trudnej sytuacji materialnej. Upust ten jest skierowany do

grupy odbiorców o najni¿szych dochodach, bêd¹cych bezpoœrednimi

lub poœrednimi klientami „AQUA” S.A.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce obowi¹zuj¹cych nowych cen oraz

stawek op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowa-

dzenie œcieków z terenu Gminy Jaworze, warunki stosowania upustów

oraz regulamin upustów handlowych stosowanych przez „AQUA” S.A.

w 2009 roku dostêpne s¹ w Urzêdzie Gminy Jaworze.
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WÓJT GMINY JAWORZE
og³asza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na

dzier¿awê prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci
gruntowej bêd¹cej w posiadaniu Gminy Jaworze po³o¿onej
w Jaworzu w rejonie ul. Folwarcznej z przeznaczeniem na

lokalizacjê CENTRUM BALNEOREKREACYJNEGO
Podstawa prawna: art. 38 i n. ustawy z 21 sierpnia 1997 r. gospodarce
nieruchomoœciami (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.)
oraz rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ
na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), Uchwa³a
Nr XVII/152/08 Rady Gminy Jaworze z dnia 24 czerwca 2008 r. w spra-
wie wyra¿enia zgody na oddanie w dzier¿awê prawa u¿ytkowania
wieczystego ustanowionego na rzecz Gminy Jaworze na nieruchomo-
œci stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa oznaczonej jako pgr 1225/8
w zw. z Uchwa³¹ Nr XIX/173/08 Rady Gminy Jaworze z dnia 7 paŸdzier-
nika 2008 r. w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ oraz zwolnienia
z obowi¹zku zbycia prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci w
drodze przetargu oraz Zarz¹dzenie Wójta Gminy Jaworze Nr 79/08 z
dn. 3 grudnia 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomoœci
og³oszenia o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na dzier-
¿awê prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci gruntowej nr
1225/8 w Jaworzu na lokalizacjê centrum balneorekreacyjnego.
Oznaczenie nieruchomoœci wg katastru nieruchomoœci: dzia³ka nr
1225/8, obrêb 0001 Jaworze, powierzchnia 5,3412 ha, objêta Ksiêg¹
Wieczyst¹ numer BB1B/00107074/6  gm.  prowadzon¹ przez S¹d Rejo-
nowy w Bielsku-Bia³ej
Opis nieruchomoœci: Nieruchomoœæ zlokalizowana jest w centralnej czê-
œci miejscowoœci Jaworze po zachodniej stronie ul. Zdrojowej w drugiej jej
linii naprzeciwko centrum administracyjnego gminy tj. Urzêdu Gminy Jaworze,
u podnó¿a wzgórza Goruszka. Wjazd na nieruchomoœæ od drogi gminnej – ul.
Folwarcznej (wstêpnie utwardzonej). Kszta³t dzia³ki regularnie prostok¹tny,
teren p³aski. Dzia³ka jest gotowa do uzbrojenia i posiada bezpoœredni dostêp
do infrastruktury technicznej. Prawo u¿ytkowania wieczystego nieruchomo-
œci nie jest obci¹¿one oraz nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Przeznaczenie nieruchomoœci: Nieruchomoœæ objêta aktualnym miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego z podstawowym prze-
znaczeniem pod us³ugi zdrowia i rekreacji - centrum balneorekreacyjne.
Okres dzier¿awy: 30 lat od dnia podpisania umowy
Cena wywo³awcza czynszu dzier¿awnego wynosi 1,50 z³ (netto)
miesiêcznie – z tym, ¿e w okresie realizacji dzia³añ inwestycyjnych pro-
wadzonych w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane lub ustawy
Prawo geologiczne i górnicze zwi¹zanych z ponoszeniem nak³adów fi-
nansowych przed rozpoczêciem w³aœciwej dzia³alnoœci gospodarczej
(w tym czêœciowo), ale nie d³u¿ej ni¿ przez pierwsze piêæ lat od chwili
podpisania umowy dzier¿awy miesiêczny czynsz wynosiæ bêdzie 10%
stawki 1,50 z³, tj. 0,15 z³ (s³ownie: piêtnaœcie groszy) za m2 natomiast po
up³ywie okresu, o którym mowa wy¿ej, albo w razie podjêcia w³aœciwej
dzia³alnoœci gospodarczej (równie¿ podjêcia jej w czêœciowym wymia-
rze) wczeœniej ni¿ przed up³ywem ww. okresu – stawka czynszu wyno-
siæ bêdzie 1,50 z³ (s³ownie: jeden z³oty piêædziesi¹t groszy) za m2 mie-
siêcznie. Do ww. stawek nale¿y doliczyæ podatek VAT w wysokoœci
22%. Czynsz bêdzie p³atny z góry za ka¿dy miesi¹c w terminie do 10
ka¿dego miesi¹ca. Wartoœæ czynszu rocznego – 961 416,00 z³ netto.
Ustalony w przetargu czynsz dzier¿awny mo¿e podlegaæ corocznej
waloryzacji w oparciu o œrednioroczny wskaŸnik wzrostu cen towarów
i us³ug konsumpcyjnych pocz¹wszy od roku 2010.
Wadium: Warunkiem udzia³u w przetargu jest wniesienie w pieni¹dzu
wadium do dnia 11 lutego 2009 r. Ustala siê wadium do przetargu na
dzier¿awê ww. nieruchomoœci w kwocie 96 141,60 z³ (s³ownie z³otych:
dziewiêædziesi¹t szeœæ tysiêcy sto czterdzieœci jeden z³otych 60/100)
netto, stanowi¹cej 10% op³aty rocznej. Wadium mo¿e byæ wniesione

gotówk¹ w kasie Urzêdu w jego siedzibie lub przelewem na konto Urzêdu
Gminy Jaworze – Bank Spó³dzielczy w Jasienicy Nr 87 8117 0003 0012
0261 2000 0030 z zaznaczeniem „Pierwszy przetarg pisemny nieograni-
czony na dzier¿awê nieruchomoœci po³o¿onej w Jaworzu w rejonie ul.
Folwarcznej pod lokalizacjê centrum balneorekreacyjnego”. Za datê wp³aty
uznaje siê datê wp³ywu œrodków na rachunek Urzêdu. Wadium wp³acone
przez oferenta, który wygra³ przetarg, zaliczone zostanie na poczet czyn-
szu dzier¿awnego ustalonego w przetargu. Wadium pozosta³ych uczest-
ników, którzy nie wygrali przetargu zwraca siê niezw³ocznie po odwo³a-
niu albo zamkniêciu przetargu, jednak nie póŸniej ni¿ do 3 dni od dnia
odpowiednio: odwo³ania przetargu, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia
przetargu lub zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym.
Zakoñczenie zabudowy wydzier¿awianej dzia³ki winno nast¹piæ w
terminie 5 lat od daty podpisania umowy dzier¿awy pod rygorem
rozwi¹zania umowy dzier¿awy. Za zakoñczenie zabudowy uwa¿a siê
zakoñczenie postêpowania w sprawie zawiadomienia o zakoñczeniu bu-
dowy albo udzielenie pozwolenia na u¿ytkowanie. W terminie, o którym
mowa wy¿ej Dzier¿awca zobowi¹zany jest zagospodarowaæ przedmio-
tow¹ nieruchomoœæ zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, poprzez budowê i uruchomienie dzia³alnoœci
centrum balneorekreacyjnego w nastêpuj¹cych obiektach: zespó³ base-
nowo-saunowy obejmuj¹cy co najmniej zespó³ kilku basenów termalnych
krytych oraz kilku basenów termalnych otwartych – zespó³ basenowy
winien sk³adaæ siê z obiektów wykorzystuj¹cych wody podziemne, jak i
obiektów tradycyjnych (z przewag¹ tych pierwszych), zespó³ gabine-
tów SPA&Wellness, zespó³ hotelowy w standardzie czterogwiazdkowym
(****), kompleks szkoleniowo-konferencyjny z salami konferencyjnymi,
kompleks gastronomiczno-rozrywkowy obs³uguj¹cy zespó³ basenowy,
hotel i kompleks konferencyjny obejmuj¹cy obiekty restauracyjne, bary
itp., organizacja terenów zielonych – np. œcie¿ki spacerowe, tereny spor-
towe, rekreacyjne itp. oraz parkingi (w tym parkingi podziemne).
Prawo pierwokupu: dzier¿awca bêdzie mia³ na podstawie Uchwa³y
Nr XIX/173/08 Rady Gminy Jaworze z dnia 7 paŸdziernika 2008 r. prawo
zakupu ww. nieruchomoœci w drodze bezprzetargowej po spe³nieniu
przes³anek, o których mowa w przepisie art. 37 ust. 3 zd. 2 ustawy o
gospodarce nieruchomoœciami. W zwi¹zku z powy¿szym cudzoziem-
ców przystêpuj¹cych do przetargu na dzier¿awê nieruchomoœci wi¹¿¹
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci
przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póŸn. zm.)
Oferta powinna zawieraæ: (1) imiê, nazwisko i adres oferenta albo
nazwê lub firmê oraz siedzibê, je¿eli oferentem jest osoba prawna lub
inny podmiot, (2) datê sporz¹dzenia oferty, (3) oœwiadczenie, ¿e oferent
zapozna³ siê z warunkami przetargu okreœlonymi w niniejszym og³osze-
niu oraz specyfikacji warunków przetargu i przyjmuje te warunki bez
zastrze¿eñ, (4)  oœwiadczenie, ¿e oferent zapozna³ siê z warunkami
dzier¿awy i przyjmuje te warunki bez  zastrze¿eñ, (5) harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji, (6) oferowan¹ cenê czyn-
szu dzier¿awnego za 1 m2 gruntu miesiêcznie (wy¿sz¹ od ceny wy-
wo³awczej), (7) dowód na posiadanie zabezpieczenia finansowego na
realizacjê inwestycji (lub jej czêœæ), (8) koncepcjê, w której powinny siê
znaleŸæ: wizja zagospodarowania terenu, zakres prowadzenia plano-
wanej dzia³alnoœci na dzier¿awionej nieruchomoœci, opis koncepcji z
okreœleniem funkcji, koncepcja architektoniczna planowanej inwestycji,
zawieraj¹ca szkic koncepcyjny zagospodarowania terenu (w skali 1:500)
oraz szkice koncepcyjne obiektów kubaturowych i innych, (9) oferowa-
ny termin zakoñczenia zabudowy dzia³ki i oddania do u¿ytkowania no-
wopowsta³ych obiektów, (10) oferowana wartoœæ zainwestowania (w
tys. z³otych), (11) oœwiadczenie, ¿e oferent zapozna³ siê ze stanem
nieruchomoœci i nie wnosi z tego tytu³u ¿adnych zastrze¿eñ, (12) inne
dokumenty, o których mowa w specyfikacji warunków przetargu, (13)
podpis oferenta. Do oferty nale¿y do³¹czyæ dowód wp³acenia wadium.
Kryteria wyboru oferty i ich waga: (1) cena – 40%, (2) ocena zamie-
rzeñ oferenta co do przedsiêwziêæ inwestycyjnych, które maj¹ byæ
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Urodziny Echa  Jaworza
W tym miesi¹cu ukaza³ siê  200-tny numer Echa Jaworza.
£yk historii jest w tym przypadku jest jak najbardziej wskazany.
Wszystko zaczê³o siê jesieni¹ 17 lat temu, ale pewnie pomys³
stworzenia gminnego miesiêcznika pojawi³ siê znacznie wcze-
œniej. W listopadzie 1991 roku ukaza³ siê pierwszy numer gaze-
ty.  W za³¹czonym kalendarzu na 2009 rok prezentujemy niektó-
re ok³adki pierwszych egzemplarzy. Pocz¹tkowo winiety, jak i
wnêtrze by³y czarno-bia³e, format B5. Teksty pisano na zwyk³ych
maszynach, potem ca³oœæ by³a „sk³adana”, kserowana -na naj-
prostszym dostêpnym sprzêcie. St¹d nienajlepsza jakoœæ pierw-
szych egzemplarzy. Jednak najwa¿niejszy by³ zapa³  ówcze-
snych redaktorów. Z ka¿dym kolejnym numerem Echa Jaworza,
poprawia³a siê jakoœæ edytorska, stopniowo z kilkustronicowej
gazetki-obejmuj¹cej g³ównie tematykê gminn¹- Echo stawa³o siê
coraz obszerniejszym periodykiem. Przybywa³o osób w redak-
cji, tym samym nowych pomys³ów na teksty i bloki tematyczne.
1993 rok da³ poprawê jakoœci zdjêæ i czcionki, bowiem w Echu
rozpoczê³a siê era  komputeryzacji. Równie¿ miejsca druko-
wania miesiêcznika zmienia³y na przestrzeni lat, by³y to m.in.
drukarnia  Pilixer, wydawnictwo Augustana, drukarnia Times,
a od  kilku lat Prasa Beskidzka – wydawca Kroniki Beskidz-
kiej, ale i wiêkszoœci lokalnych, gminnych  ( i nie tylko) gazet.
Pierwszy numer Echa kosztowa³  3000 z³ – fakt nie tych
obecnych, ale ówczesnych przed denominacj¹ czyli przeli-
czaj¹c na dzisiejsze pieni¹dze wysz³oby 3 z³ote. Kolporta-
¿em gazety pocz¹tkowo zajmowali siê jaworzañscy radni,
potem przyszed³ czas dystrybucji w kioskach i sklepach na
terenie gminy. 500-800 egzemplarzy- taki by³ nak³ad. Od

stycznia 2007 roku Echo Jaworza jest czasopismem bez-
p³atnym, które obecnie w nak³adzie 1950 sztuk dociera do
wszystkich mieszkañców  naszej gminy.
Pierwsz¹ winietê  gminnej gazetki opracowa³ Józef Czader.
Od 1 do 40 numeru zmieniano jej kolorystykê, uk³ad niektó-
rych elementów.  Od  nr 41/42  wprowadzono now¹ winietê i
ta funkcjonuje do dziœ. Pojawiaj¹ siê ró¿ne g³osy na jej te-
mat. Fakt, ¿e wœród gminnych miesiêczników drukowanych
obecnie w Prasie Beskidzkiej, nasz jest widoczny z daleka
dziêki „kolorystyce”. Mo¿e czas na kolejn¹ zmianê?
Najwa¿niejsza jest na pewno zawartoœæ Echa. Ta  na przestrzeni
lat zmienia³a siê wielokrotnie. Wpierw dominowa³y wydarzenia
gminne, wzbogacane treœciami historycznymi w opracowaniu œp
Rudolfa Dominika. Z czasem  zaczê³y dochodziæ  tematy  zwi¹-
zane z dawnymi tradycjami,  wyj¹tkowymi Jaworzanami i nietylko
– tu pozwolimy sobie wspomnieæ osoby redaktorów Mariana Zyg-
munta i Franciszka Karola Szpoka. By³y wydania licz¹ce kilka-
naœcie stron  formatu B5-potem w A4-, a czasami  liczba stron
siêga³a ponad 24.  Wiele korzystnych zmian, jak np. makieta obej-
muj¹ca pewne sta³e bloki tematyczne, któr¹ wprowadzi³ Woj-
ciech Bertisch. Nie sposób wymieniæ tu nazwisk wszystkich
redaktorów pracuj¹cych  przez te kilkanaœcie lat z du¿ym zaanga-
¿owaniem w Echu Jaworza. Jedno pozostaje niezaprzeczalnym
faktem - Oni zostawili tu kawa³ serca i ¿ycia, a wszystko z myœl¹
o mieszkañcach tej gminy. Wiele z ich pomys³ów  staramy siê
realizowaæ po dzieñ dzisiejszy, choæ zdajemy sobie sprawê, ¿e
nie jest mo¿liwe spe³nienie ¿yczeñ wszystkich czytelników.
Przy tej okazji 2 grudnia postanowiliœmy  zaprosiæ na spotkanie
obecn¹ redakcjê, w³adze Urzêdu Gminy, a przede wszystkim

podjête na przedmiotowym terenie – 60% (na któr¹ sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce
elementy: koncepcja zagospodarowania nieruchomoœci – 30%, termin realizacji
przedstawionych koncepcji zagospodarowania dzia³ki – 10%, wartoœæ zain-
westowania – 15% oraz wykonalnoœæ finansowa przedsiêwziêcia – 5%).
Inne warunki przetargu (w tym niezbêdne dokumenty) okreœla specy-
fikacja warunków przetargu dostêpna w Urzêdzie Gminy Jaworze oraz
zarz¹dzenie wójta w sprawie regulaminu prac komisji przetargowej. Osoby
zainteresowane przyst¹pieniem do przetargu mog¹ zapoznaæ siê z wa-
runkami przetargu (w tym z regulaminem przetargu, specyfikacj¹ warun-
ków przetargu) w siedzibie Urzêdu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-
384 Jaworze – I piêtro tablica og³oszeñ oraz na stronach internetowych:
www.jaworze.pl oraz www.jaworze.bip.info.pl.
Oferty pisemne w zaklejonych kopertach z dopiskiem Pierwszy przetarg
pisemny nieograniczony na dzier¿awê nieruchomoœci po³o¿onej w Ja-
worzu w rejonie ul. Folwarcznej pod lokalizacjê centrum balneorekre-
acyjnego nale¿y sk³adaæ do dnia 11 lutego 2009 r. do godz. 15.00 w
sekretariacie Urzêdu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,
I piêtro, pokój nr 109.
Czêœæ jawna przetargu odbêdzie siê w dniu 16 lutego 2009 r. w
siedzibie Urzêdu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, “43-384 Jaworze,
piêtro I, sala 105 o godzinie 10:00. Obecnoœæ oferentów lub ich pe³no-
mocników jest obowi¹zkowa.
Wójt Gminy Jaworze zastrzega prawo zamkniêcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert oraz prawo odwo³ania przetargu wraz

ze wskazaniem uzasadnionej przyczyny. Przetarg uwa¿a siê za zakoñ-
czony wynikiem negatywnym je¿eli ¿aden z uczestników przetargu nie
zaoferowa³ ceny wy¿szej od wywo³awczej.
Skutki uchylenia siê od zawarcia umowy: Oferent, który przetarg
wygra³ zobowi¹zany jest do zawarcia umowy dzier¿awy, najpóŸniej w
terminie 30 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. W przypadku, gdy
osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako dzier-
¿awca prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci uchyla siê od
zawarcia umowy dzier¿awy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
organizatora przetargu, wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Oferent mo¿e zwróciæ siê pisemnie do Urzêdu Gminy Jaworze o udzielenie
wyjaœnieñ dotycz¹cych specyfikacji warunków przetargu. Zapytanie prze-
s³ane faksem nale¿y potwierdziæ poprzez przes³anie pisma. Urz¹d niezw³ocznie
udzieli wyjaœnieñ, chyba ¿e proœba wp³ynê³a na mniej ni¿ 6 dni przed termi-
nem otwarcia. Treœæ wyjaœnienia przes³ana zostanie wszystkim oferentom,
którym dorêczono specyfikacje istotnych warunków przetargu, bez ujaw-
niania Ÿród³a zapytania. Na wniosek osób zainteresowanych przyst¹pieniem
do przetargu mo¿e nast¹piæ okazanie nieruchomoœci w terminie okreœlonym
przez Urz¹d Gminy Jaworze na koszt wnosz¹cego o okazanie.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami z ramienia Urzêdu
Gminy Jaworze s¹ Pan Rados³aw G. Osta³kiewicz - Zastêpca Wójta
Gminy Jaworze lub Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury Pani
£ucja Habdas, tel. (033) 8172195 w godz. od 8.00 do 15.00.

Wójt Gminy Jaworze
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pierwszy sk³ad redakcji Echa Jaworza z 1991 roku w osobach;
Ma³gorzata Kobiela-Gryczka -  Przewodnicz¹ca Zespo³u
Redakcyjnego
Józef Czader - Zastêpca  Przewodnicz¹cego Zespo³u Re-
dakcyjnego
Jadwiga Roik - Sekretarz Redakcji
Pawe³ Mularz (wówczas Wójt Gminy Jaworze cz³onek Ze-
spo³u Redakcyjnego)
Bogus³aw Krzemiñski i Marian Zygmunt
W pierwszym zespole redakcyjnym  równie¿ pracowa³  nie-
¿yj¹cy ju¿ œp Jan Krzyszpieñ
Spotkanie mia³o miejsce w Galerii  Oœrodka Promocji Gminy
Jaworze „ Na Zdrojowej  nie wszyscy mogli nañ dotrzeæ, jed-
nak Ci którzy siê zjawili mieli sporo do powiedzenia nie tylko
na temat historii, ale teraŸniejszoœci pisma.
Specjalne podziêkowania od redakcji dla w³adz gmi-

ny Jaworze oraz dyrekcji i za³ogi OPG za zorganizo-
wanie pokoleniowego spotkania.
Korzystaj¹c z tej okazji w imieniu w³asnym , Wójta, Rady
Gminy pragniemy podziêkowaæ wszystkim dziennika-
rzom, którzy na przestrzeni ostatnich 17 lat  redago-
wali lub wspó³redagowali miesiêcznik. Bez Was nie
by³oby tej gazety. Podziêkowania nale¿¹ siê pionierom, któ-
rzy zainicjowali w listopadzie 1991 roku wydawanie mie-
siêcznika, ale i tym ,którzy w nastêpnych latach do³¹czali
do zespo³u przyczyniaj¹c siê nie tylko do zmiany szaty
graficznej, ale i zawartoœci merytorycznej.
Mamy nadziejê, ¿e  Echo Jaworza bêdzie nadal goœci³o w
Pañstwa domach spe³niaj¹c zarazem Wasze oczekiwania.
Dziêkujemy Ryszardowi Stanclikowi za udostêpnienie
zdjêcia do kalendarza Echa na 2009 rok.

Agata Jêdrysko i Piotr Filipkowski

Teleturniej Jaworze kontra Wicko
W sobotê 29 listopada w Goœciñcu Szumnym u pp. I.P. Steklów w
Jaworzu mia³y miejsce niecodzienne  „zawody”. By³ to teleturniej
pomiêdzy gminami Jaworze i Wicko w województwie pomorskim.
Organizatorami imprezy by³a telewizja internetowa TV24 Europa z
Jaworza i Oœrodek  Promocji Gminy Jaworze. Turniej Jaworze kontra
Wicko by³ pierwszym z serii podobnych zawodów  organizowa-
nych pod patronatem  starosty bielskiego Andrzeja P³onki pomiê-
dzy  gminami naszego powiatu, a tymi le¿¹cymi na pó³nocy Pol-
ski. Celem teleturnieju by³o zaprezentowanie przez wójtów gmin
walorów turystycznych, krajoznawczych, sportowych swoich gmin
w taki sposób, aby internauta odwiedzaj¹cy stronê TV24 Europa
móg³ po obejrzeniu relacji z teleturnieju oddaæ swoje g³osy za kon-
kretn¹ gmin¹.  Punkty zgromadzone podczas teleturnieju nie ozna-
cza³y zwyciêstwa  tej czy innej gminy. Wszystko zale¿eæ bêdzie
od  g³osowania  internatów. Jak mówi Dariusz Przybylski z TV24  -
wszystko rozstrzygnie siê po podliczeniu g³osów, co nastapi po 8
grudnia. Tak wiêc ostateczne wyniki podamy w styczniowym nu-
merze Echa.
A za co mo¿na by³o zdobyæ punkty w teleturnieju?
Ka¿da konkurencja by³a nagradzana punktami, a te by³y
zró¿nicowane - od  konkurencji sprawnoœciowych, jak wbi-
janie gwoŸdzi do  pniaka poprzez  intelektualne -, jak odpo-
wiedzi na pytania z zakresu wiedzy ogólnej, znajomoœci
terytorium strony przeciwnej, poprzez karaoke. Nie mog³o
oczywiœcie zabrakn¹æ  tak¿e prezentacji gmin przez ich
w³odarzy –, a wszystko po to aby zachêciæ potencjalnego
turystê do odwiedzenia danego zak¹tka. Tak wiêc ka¿da
ze stron stara³a siê pokazaæ atuty swojej miejscowoœci.
Komu to siê uda³o? Poka¿¹ wyniki ale i chyba konkretne
efekty w postaci  wiêkszej liczby turystów.
Dru¿ynê Gminy Jaworze stanowili wójt Zdzis³aw Bylok i dy-
rektor Oœrodka Promocji Gminy Leszek Baron. Z kolei Gminê

Wicko reprezentowali; wójt Dariusz Waleœkiewicz oraz se-
kretarz  gminy – Agnieszka Wolañska. Zawodników aktyw-
nie dopingowali - ZR Jaworze z Janem Chmielem na cze-
le  oraz   m³odzie¿ ze Szkolnego Ko³a Ligi Morskiej i
Rzecznej dzia³aj¹cego przy naszym gimnazjum.
Gminy Jaworze oczywiœcie nie musimy nikomu przedsta-
wiaæ. Ale wypada napisaæ kilka s³ów o Wicku - nieznanemu
Jaworzanom, które le¿y w rejonie £eby i S³owiñskiego Parku
Narodowego, co czyni owe miejsce atrakcyjnym turystycz-
nie. W sezonie letnim licznie odwiedzane przez turystów i
wczasowiczów, do dyspozycji których s¹  jeziora zasobne w
ryby. Atrakcj¹ s¹ wczasy w siodle- w oœrodkach hippicznych
w Nowêcinie i Ulinii. W ofercie gminy s¹ m.in. wycieczki
rowerowe, wyprawy do S³owiñskiego Parku Narodowego, szla-
ki turystyczne; £eba-Kluki, £eba-Lêbork, z Ulinii do latarni
morskiej "Stilo" - œcie¿ka rowerowa, ¿eglarstwo po akwenie
£ebsko, wypoczynek nad jeziorami; Sarbsko i Czarne.           pf
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„I Bóg siê uœmiechn¹³…”
Laury Srebrnej Cieszynianki wrêczone.
Uroczystoœæ mia³a miejsce 11 listopada podczas Sesji Rad Gmin
Ziemi  Cieszyñskiej, w ramach obchodów Œwiêta Niepodleg³o-
œci. Sceneri¹ gali by³ Teatr  im Adama Mickiewicza w grodzie nad
Olz¹. Ta wyj¹tkowa sesja – organizowana przez Zwi¹zek Komu-
nalny Ziemi Cieszyñskiej -, jak co roku sk³ada³a siê z dwóch
czêœci; artystycznej i oficjalnej, podczas której wrêczane by³y
statuetki Srebrnej  i Z³otej Cieszynianki. W tym roku na ceremo-
niê wrêczania laurów przybyli m.in. przedstawiciele w³adz Po-
wiatu Cieszyñskiego, wójtowie, burmistrzowie, przewodnicz¹cy
rad gmin i miast, radni,  w³adze Euroregionu Œl¹sk Cieszyñski,
oraz  Tadeusz Kopeæ - pose³ na Sejm RP,  dr Jan Olbrycht –
pose³ do Parlamentu Europejskiego oraz Rudolf Galocz - re-
prezentuj¹cy samorz¹d Woje-
wództwa Œl¹skiego. Poniewa¿
sesja po³¹czona zosta³a z jubile-
uszem 90-lecia  odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci (oraz 90-le-
ciem powstania  Rady Narodowej
Ksiêstwa  Cieszyñskiego) w czêœci
artystycznej pojawi³y siê akcenty tak
niepodleg³oœciowe, jak i regionalne.
Znakomicie zaprezentowa³ siê
chór  „Collegium Iuvenum” z Cze-
skiego Cieszyna, dzia³aj¹cy przy
miejscowym polskim gimnazjum.
¯ywio³owe tañce beskidzkie w
wykonaniu Zespo³u Regionalnego z Brennej im Józefa Ma-
cha, rozgrza³y publicznoœæ.
Och³odê i wytchnienie mo¿na by³o znaleŸæ w przesz³oœci, a to
wszystko dziêki opowieœci Jerzego Pilcha, w której autor na przy-
k³adzie swojej rodziny przedstawia codziennoœæ dawnej Wis³y,
wspominki te wielu „cieszyniakom” pozwoli³y choæ na chwilê prze-
nieœæ siê w œwiat dzieciñstwa. Przypomnieæ sobie, jak¿e ¿ywe
wci¹¿ obrazy . „ Inne rozkosze” – taki tytu³ ma powieœæ laureata
Z³otej Cieszynianki 2008 Jerzego Pilcha, rodowitego wiœlanina.
Fragmenty tej ksi¹¿ki czyta³ Bogdan  Kohotek -  aktor i dyrektor
Sceny Polskiej teatru w Czeskim Cieszynie.
Koncert Orkiestry Dêtej Cieszyñskiej Pañstwowej Szko³y
Muzycznej  I i II stopnia zakoñczy³ czêœæ artystyczn¹. Po
niej rozpoczê³a siê uroczysta ceremonia wrêczenia Laurów
Srebrnych Cieszynianek i Z³otej Cieszynianki.
Podczas gali - po raz pierwszy- mo¿na by³o ogl¹daæ multime-
dialn¹ prezentacjê sylwetek laureatów. W tym roku nominowa-
nymi z Jaworza byli pañstwo Wanda i Stefan Brandysowie (o
czym pisaliœmy w listopadowym Echu; przyp red.)
Oto kilka s³ów o laureatach.
Stefan Brandys podczas wojny s³u¿y³ w  armii genera³a W³.
Andersa, po powrocie do kraju wst¹pi³ do OSP. W latach 1951-

1957 by³ zastêpc¹ komendanta Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Jaworzu, a w latach 1957-1983 sprawowa³ funkcjê komen-
danta. Stefan Brandys zosta³ uhonorowany za sw¹ dzia³al-
noœæ wieloma wyró¿nieniami, w tym  m.in.  odznaczeniem im
Boles³awa Chomicza, Zas³u¿ony dla Rozwoju Jaworza, Srebr-
nym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Odrodzenia
Polski, Nagrod¹ Starosty Bielskiego im ks J.Londzina.
Wanda Brandys - jest tak¿e cz³onkiem jaworzañskiej OSP,
jedn¹ z za³o¿ycielek, a w latach 1976-1997 przewodnicz¹c¹
Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Jaworzu Dolnym. Wielokrotnie
odznaczana, w tym m.in. Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi, Srebrn¹
Odznak¹ Zas³u¿onego dla Rozwoju Województwa Katowickie-
go oraz Nagrod¹  Starosty Bielskiego  im ks J.Londzina.
Laury Srebrnej Cieszynianki wrêczali wójt Zdzis³aw Bylok i

Przewodnicz¹cy   Rady Gmi-
ny Andrzej Œliwka, póŸniej
przeszed³ czas na ¿yczenia od
przedstawicieli w³adz samorz¹-
dowych, druhów z OSP,
cz³onkiñ KGW oraz przyjació³.
Trudno nie pokusiæ siê o ma³¹
refleksjê, ale najpierw o tym, jak
powsta³a Ziemia Cieszyñska, a
by³o to niezwyk³e wydarzenie.
Bo oto wtedy, kiedy Pan Bóg
postanowi³ j¹ stworzyæ- nie rzek³
ani s³owa, tylko siê uœmiechn¹³.I
z tego to boskiego uœmiechu

mia³ powstaæ ów uroczy zak¹tek na mapie Polski.
Tak streœciæ mo¿na legendê napisan¹ przez Gustawa Morcinka,
a przytoczon¹ podczas uroczystej gali w Teatrze im A.Mickiewi-
cza przez Danutê Koenig.
Dlatego zapewne piêkna cieszyñska ziemia  jest inspiracj¹ nie
tylko dla naszych twórców, literatów, malarzy, ale i pedagogów ,
dzia³aczy spo³ecznych, którzy prawdziwie kochaj¹c ma³¹ ojczy-
znê, poœwiêcaj¹ jej niejednokrotnie bez ma³a ca³e ¿ycie. To w³a-
œnie z myœl¹ o nich ustanowiono w 1997 roku laur Srebrnej Cie-
szynianki (kszta³t podsunê³a projektantom wyró¿nienia sama
natura, a œciœlej rzecz ujmuj¹c kwiat nazywany „Cieszynianka” -
haquetia epipactis-, który roœnie tylko na  Œl¹sku Cieszyñskim)
Czym jest ta nagroda?
Patrz¹c na wieloletnie zaanga¿owanie nielicznych ju¿ „Judymów”,
dzia³aj¹cych nie tylko dla lokalnej spo³ecznoœci, ale i ca³ego Œl¹-
ska Cieszyñskiego rzec by mo¿na, ¿e ten laur jest w pewien
sposób  najwy¿szym uhonorowaniem za poœwiêcenie siebie na
rzecz innych. Dlatego podczas gali mo¿na by³o dostrzec auten-
tyczne wzruszenie ludzi odbieraj¹cych statuetki. I trudno siê temu
dziwiæ, wszak ich mi³oœæ do tej ziemi przepojona jest g³êbokim
patriotyzmem, a gdzie mi³oœæ  tam te¿  ³zy wzruszenia.

Piotr  Filipkowski
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„Wszystko dla Boga i Ojczyzny”
Ks Józef Londzin

X  Jubileuszowa Edycja Nagrody  Starosty Bielskiego im ks. Józefa Londzina.

szyñskiej) i Jacek Falfus - cz³onek honorowy Kapitu³y.
Korzystaj¹c z okazji , i¿ jest to jubileuszowa X Edycja Na-
grody im ks J. Londzina, Starosta Bielski A.P³onka wymieni³
dotychczasowych laureatów tego wyró¿nienia. My pozwoli-
my sobie przypomnieæ, jakie osoby z terenu Jaworza w ci¹-
gu ostatnich lat dost¹pi³y zaszczytu nominacji do tej presti-
¿owej nagrody, a byli to ;  Antoni Kruczek, ks Adam Grama-
tyka, laureat ks Ignacy Czader,  Marian Zygmunt,  Piotr Gaw-
³owski, Boles³aw Rabaszowski, Krystyna  Gutan, Wanda i
Stefan Brandysowie, Krystyna  Plaza-Popielas.
Osobiste ¿yczenia i gratulacje dla wszystkich nominowa-
nych do Nagrody im ks Józefa Londzina,z³o¿y³ ks bp Tade-
usz Rakoczy oraz Eurodeputowana Ma³gorzata  Handzlik.
W tym roku nominowanym do Nagrody im Ks Józefa Londzi-
na z  Gminy Jaworze by³ Józef Tymon – od lat powojennych
zaanga¿owany w reaktywowanie dzia³alnoœci Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Jaworzu, kolejn¹ wa¿n¹ jego inicjatyw¹
by³o zawi¹zanie pod koniec lat 80-tych  Spo³ecznego Komi-
tetu Odbudowy Pomnika Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w
naszej gminie. Jego liczne dzia³ania  spo³eczne cechuje g³ê-
boki patriotyzm. Józef Tymon by³ wielokrotnie odznaczany i
wyró¿niany w tym m.in. Medalem im Boles³awa Chomicza,
Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi,  Z³otym  Medalem za Zas³ugi
dla Po¿arnictwa, odznak¹ Z Zas³ugi dla Województwa Biel-
skiego, Medalem Zas³u¿ony dla Rozwoju Jaworza. Nie mo¿-
na tak¿e nie wspomnieæ o Jego wielu darach ufundowanych
na rzecz  m.in. obiektów  sakralnych  na terenie Gminy Ja-
worze. Wrêczenia wyró¿nienia dla  Józefa Tymona dokonali
wspólnie Starosta Bielski Andrzej  P³onka i przewodnicz¹ca
Kapitu³y Nagrody – Alina Œwie¿y-Sobel. Po czêœci oficjalnej
i wy³onieniu tegorocznego Laureata Nagrody im ks J. Lon-
dzina , którym zosta³ Henryk Francuz z Gminy Jasienica,
przyszed³ czas na sk³adanie ¿yczeñ i gratulacji ze strony
przedstawicieli poszczególnych gmin naszego powiatu.
¯yczenia dla pana Józefa Tymona w imieniu w³adz gminy
z³o¿yli Sekretarz  Gminy Anna Skotnicka-Nêdzka, Wice-
przewodnicz¹cy  Rady Gminy Zbigniew Putek,  Dyrektor
Wydzia³u Zamiejscowego Œl¹skiego Urzêdu Marsza³kowskie-
go W Bielsku-Bia³ej  Rudolf Galocz,  Pose³ na Sejm RP
Stanis³aw Piêta oraz przedstawiciele Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej  w Jaworzu oraz Ko³a Zwi¹zku Emerytów i
Rencistów z Jaworza.
Po zakoñczeniu  czêœci oficjalnej mia³ miejsce koncert przy-
gotowany przez aktorów Teatru Polskiego w Bielsku-Bia³ej.

P. Filipkowski

W teatrze Polskim w Bielsku-Bia³ej 14 listopada goœcili zna-
mienici dzia³acze spo³eczni, nominowani do tegorocznej
Nagrody im ks Józefa Londzina. S³owa powitania do zebra-
nych skierowa³ Starosta Bielski Andrzej P³onka podkreœla-
j¹c, ¿e jubileuszowa X Edycja tej nagrody zwi¹zana jest tak-
¿e z 10-t¹ rocznic¹ istnienia powiatu bielskiego i 90-t¹ rocz-
nic¹ odzyskania niepodleg³oœci. W sposób szczególny sta-
rosta przywita³ zwierzchnika Diecezji Bielsko-¯ywieckiej ks
bpa Tadeusza Rakoczego oraz ze strony Koœcio³a Ewan-
gelicko-Augsburskiego  zwierzchnika Diecezji Cieszyñskiej
ks bpa Paw³a Anweilera. Ponadto licznie reprezentowane
by³y w³adze miasta Bielska-Bia³ej, Rady Miasta i Powiatu
Bielskiego oraz radni powiatowi. Swoj¹ obecnoœci¹  zaszczy-
cili tê uroczystoœæ pos³owie; Ma³gorzata Handzlik - pose³
do Parlamentu Europejskiego, oraz pos³owie na Sejm RP:
Miros³awa Nykiel -, Jacek Falfus - zarazem inicjator tej
Nagrody, Stanis³aw Szwed, Stanis³aw Piêta oraz Rudolf
Galocz - Dyrektor Wydzia³u  Œl¹skiego Urzêdu Marsza³kow-
skiego  w Bielsku-Bia³ej. Oczywiœcie na tak uroczystej  gali
wrêczenia  Nagród  nie mog³o zabrakn¹æ cz³onków Kapitu³y
Nagrody im ks Józefa Londzina, w sk³ad której na now¹  III
kadencjê 2008-20012 wchodz¹; Alina Œwie¿y-Sobel - prze-
wodnicz¹ca (redaktor Goœcia Niedzielnego),  ks prof. Tade-
usz Borutka (Instytut Teologiczny w Bielsku-Bia³ej), Bog-
dan Kocurek (dyrektor Ksi¹¿nicy Beskidzkiej), Leszek Mi-
³oszowski (dyrektor Regionalnego Oœrodka Kultury w Biel-
sku-Bia³ej), Anna Wêgrzyniak (pracownik naukowy bielskiej
ATH), Mariusz Makowski (prezes ZG Macierzy Ziemi  Cie-
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„Je¿eli tak uroczyœcie obchodzimy narodzenie
Jezusa, czynimy to dlatego, aby daæ œwiadec-
two, ¿e ka¿dy cz³owiek jest kimœ jedynym i nie-
powtarzalnym...” Jan Pawe³ II
Radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz szczêœcia
i wszelkiej pomyœlnoœci w nadchodz¹cym Nowym Roku
¿ycz¹ pracownicy Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Jaworzu

Oœrodek Promocji Gminy
Sk³ada najserdeczniejsze ¿yczenia
œwi¹teczne i noworoczne
dla Mieszkañców Jaworza, organizacji  pozarz¹dowych,  Ra-
dzie Gminy i Wójtowi oraz wszystkim  dobroczyñcom, dziêki
którym mogliœmy zrealizowaæ zadania kulturalne i sportowe w
roku 2008. Dziêkujemy za pomoc w wyposa¿eniu Galerii na ul.
Zdrojowej. Dziêkujemy za pomoc w zorganizowaniu  Festynu
na Powitanie Wakacji i Rajdu  Samochodowego.
Dziêkujemy za Wszystko!                   Leszek Baron

Dyrektor OPGJ

PLANY I DOKONANIA ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH

Marzenie spe³nione
Na pierwszej stronie zeszytu nutowego  Zespo³u Starzy Przy-
jaciele jest utwór zatytu³owany „Wiedeñ pozostanie Wied-
niem”. Na kolejnych przewijaj¹ siê nuty kompozytora króla
walców  J.Straussa. Te ulubione melodie  by³y inspiracj¹  wy-
marzonego wyjazdu do stolicy operetki. Antoni Kruczek –
za³o¿yciel i kierownik Zespo³u co jakiœ czas mawia³- „jesz-
cze musimy  Wiedeñ zaliczyæ i Straussa  odwiedziæ”. I tak w
jesienne dni grupa „Starzy Przyjaciele” wraz ze swymi bli-
skimi wybra³a siê „nad piêkny modry Dunaj”. Organizacj¹
wyjazdu zajê³a siê córka dyrygenta  Renata Kruczek-S³o-
wiak, która zarazem by³a pilotem. Cz³onkowie  zespo³u  od-
wiedzili historyczne miejsca  z okresu Odsieczy Wiedeñ-
skiej króla Jana III Sobieskiego  na Kahlenbergu, w tym
m.in. koœció³  oraz pami¹tki zwi¹zane z królem Sobie-
skim. Stamt¹d  te¿ podziwiali s³ynn¹ panoramê Wiednia
oraz zielone zbocza obsadzone winoroœlami. Szereg usy-
tuowanych tam winiarni zachêca swoim wystrojem do od-
wiedzenia wnêtrza, degustacji dobrego trunku, obejrzenia
wielu ciekawych eksponatów zwi¹zanych z winiarstwem,
jak np. korkoci¹gów. Przy takiej okazji mo¿na te¿ powspo-
minaæ dawne polsko-austriackie  dzieje  - te chlubne, jak i te
zwi¹zane z zaborami, ale i opowiedzieæ, jako to za „austryji”
do Jaworza przyje¿d¿ali kuracjusze nawet z samego Wied-
nia.
Wiedeñ to oczywiœcie nie tylko Kahlenberg. Uczestnicy wy-
cieczki zwiedzili te¿ najs³ynniejszy plac - Stephanplatz, ka-
tedrê  œw Szczepana, pa³ac cesarski  Hofburg, pa³ac Schon-
brunn, Belweder, Ratusz, Operê Wiedeñsk¹. Gdy zmêcze-
nie dawa³o siê ju¿ mocno we znaki, wówczas wiedeñskie
ogrody i parki pozwala³y na regeneracjê si³. Zespó³ Starzy
Przyjaciele d³u¿ej zatrzyma³ siê przy pomnikach Straussa,
Mozarta co utrwaliliœmy na pami¹tkowych zdjêciach. Ponadto

zwiedzaliœmy secesyjne  kamienice, obiekty sakralne. Oczy-
wiœcie bêd¹c w Wiedniu nie mo¿na by³o omin¹æ  degustacji
„Szturmu” (charakterystycznego m³odego wina). Obowi¹z-
kowo te¿ trzeba by³o pójœæ Prater, spróbowaæ kanapek Trze-
œniewskiego czy wypiæ dobr¹ kawê ze strudl¹.
Pobyt w Wiedniu zbieg³ siê z Dniem Nauczyciela. Cz³onko-
wie Zespo³u wraz z osobami towarzysz¹cymi przygotowali
wieczór niespodziankê dla swojego dyrygenta. Panu Anto-
niemu Kruczkowi  zosta³y odœpiewane  przy akompaniamen-
cie akordeonu i gitary dwie okolicznoœciowe, specjalnie  opra-
cowane  na tê okazjê piosenki i ¿yczenia. Nie zapomniano
te¿ o pozosta³ych  nauczycielach w tej grupie.
Podró¿ powrotna mija³a w atmosferze wspólnego œpiewu przy
akompaniamencie instrumentów muzycznych –, jak przy-
sta³o na zespó³ muzyczny. W przerwach Pani Renata  opo-
wiada³a anegdotki. Bezpiecznie do Wiednia i z powrotem
wycieczki i z powrotem dowióz³ nas m³ody odpowiedzialny
kierowca Radek Bia³o¿yt.
Pobyt w Wiedniu na d³ugo pozostanie w pamiêci  „Starych
Przyjació³”, pewnie równie¿ na d³ugo pozostan¹ w repertu-
arze  zespo³u melodie austriackich  kompozytorów.

M.M
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Moje marzenie o Afryce – Tanzania
Ka¿dy kto choæ raz zobaczy³ Afry-
kê, zapada na mi³oœæ do czarnego
l¹du. Nie inaczej jest w przypadku
Wandy Kubik - rodowitej Jaworzan-
ki, obecnie rezyduj¹cej w grodzie
Kraka. Jej gor¹ce marzenie  o tej
podró¿y mia³o pocz¹tek  w czasach
szkolnych. O jego realizacji opowia-
da³a podczas kolejnych posiad TMJ,
które mia³y miejsce 16  listopada w

Galerii u pp. Steklów. Tytu³ spotkania podkreœli³ owe  dzie-
ciêce  marzenia o podró¿y  do Afryki. Wraz z up³ywem cza-
su owo pragnienie stawa³o siê coraz silniejsze.
Studia sta³y siê przepustk¹ do zrealizowania tego marzenia,
bowiem praca w miêdzynarodowej organizacji studenckiej
AIESEC, pozwoli³a na przygotowanie  dwóch projektów –
pisanie biznesplanów i profilaktyka w zakresie zapobiegania
AIDS. Przygotowane projekty zyska³y akceptacjê i pojawi³a
siê mo¿liwoœæ wyjazdu do Afryki, choæ pocz¹tkowo nie by³o
pewne czy bêdzie to w³aœnie wyœniona Tanzania.
Jak widaæ marzenia – mo¿e nie wszystkie-, ale jednak spe³-
niaj¹ siê. Wystarczy byæ  wytrwa³ym i wierzyæ mocno w to,
¿e ludzka myœl ma si³ê materializacji.
Prelekcja Wandy Kubik by³a fascynuj¹ca, bowiem s³owa
okraszone zosta³y licznymi przeŸroczami i krótkimi filmami.
By jeszcze bardziej podkreœliæ klimat Tanzanii,  galeria zo-
sta³a udekorowana przywiezionymi z podró¿y, rêcznie bar-
wionymi tkaninami, z których miejscowi krawcy szyj¹ dam-
skie suknie i mêskie koszule, bêd¹ce niejako wyznaczni-
kiem tamtejszej mody. Mo¿na by rzec, ¿e czu³o siê smak i
zapach Afryki. Tym pe³niejsze by³y opowieœci Wandy Kubik
o ¿yciu w miasteczku studenckim, codziennej egzystencji
mieszkañców miast i wsi czy zwyczajach tam panuj¹cych,
np. dotycz¹cych urodzin czy wypoczynku. Niew¹tpliwie cie-
kawostk¹ jest to, ¿e rdzenni Tanzañczycy nie podró¿uj¹ ,
tak jak mieszkañcy Europy czyli w celach turystycznych.
Tu wyjazd musi mieæ konkretny cel, mo¿e to byæ podró¿
biznesowa lub odwiedziny bliskich.
Podobnie i posi³ki  znacznie ró¿ni¹ siê od naszych. Zdecy-
dowanie na stole króluj¹ banany przyrz¹dzane na wiele spo-
sobów. Ciekawe jest to, ¿e mieszkañcy Tanzanii nie jedz¹
na co dzieñ s³odyczy, te spo¿ywane s¹ tylko przy wielkiej
okazji. Natomiast wszelkie mniejsze b¹dŸ wiêksze spotka-
nia rodzinne jak najbardziej s¹ „zakrapiane”- ale uwaga!-
„sod¹”,  czyli wszelkimi odmianami napojów typu sprite, cola
itp. W przeciwieñstwie, jak widaæ do Polaków, którzy  przy
takich okazjach gustuj¹ w zdecydowanie innych napojach.
Rodziny w Tanzanii s¹ wielodzietne, czasami zdarzaj¹ siê
plemiona, gdzie jest jeszcze wielo¿eñstwo. St¹d  wiêkszoœæ

spotkanych przez Wandê Kubik rówieœników by³o „braæmi „
co mog³o oznaczaæ te¿ ro¿ne  formy pokrewieñstwa.
Do ciekawostek nale¿y tak¿e tamtejsze spojrzenie na k¹-
piele s³oneczne. Otó¿ spore zdziwienie tubylców budzi wi-
dok opalaj¹cego siê „bia³ego”. Tam ludzie korzystaj¹ z pla¿y
tylko w celu k¹pieli w morzu, le¿enie oznacza np. zas³abniê-
cie. Dlatego na pocz¹tku pobytu - jak mówi³a prelegentka –
wiele osób próbowa³o j¹ „ratowaæ”.
Jeœli chodzi o architekturê, to oprócz domów tradycyjnych-
takich, jak u nas - buduje siê te¿ z b³ota -, a te wytrzymuj¹
nawet 60 lat. Szko³a te¿ prezentuje siê ciekawie, bowiem
dzieci nosz¹ mundurki, fryzury s¹ okreœlone  regulaminowo,
a nieprzestrzeganie zasad oznacza, ¿e  uczeñ nie bêdzie
wpuszczony do budynku.
Teraz kilka s³ów o religiach. Chrzeœcijanie stanowi¹ oko³o
30% mieszkañców Tanzanii. Wanda Kubik mia³a okazjê zo-
baczyæ odpust w koœciele katolickim prowadzonym przez
polskiego ksiêdza, a msza zdecydowanie ro¿ni siê od zna-
nych nam standardów, ludzie wyra¿aj¹ swoj¹ radoœæ tañ-
cz¹c w koœciele - tak chwal¹ Boga.
Warto dodaæ, ¿e obok koœcio³a katolickiego s¹ równie¿ inne
wyznania chrzeœcijañskie.
Bardzo frapuj¹cy by³ pokaz zdjêæ z Parku Maniara – safari.
Zaœ co siê tyczy tubylców to trzeba dodaæ, ¿e Masajowie
potrafi¹ robiæ „interesy”- za wstêp do zrekonstruowanej daw-
nej wioski ¿¹daj¹ od turystów 50 dolarów. Zreszt¹  robienie z
miejscowymi jakiegokolwiek „biznesu”- nawet jeœli wchodzi-
my w tzw. promocjê - koñczy siê kokosowym zyskiem dla
miejscowego straganiarza, bynajmniej nie turysty.
Tym razem na posiady przyby³o sporo ciekawych Afryki ja-
worzan. Imprezê- na której pojawili siê tak¿e dawni prezesi
TMJ  Mieczys³aw Dziêgielewski (inicjator powstania TMJ i
pierwszy jego prezes)  oraz Jerzy Kukla -  prowadzi³a Ma³-
gorzata  Kobiela Gryczka. Na zakoñczenie w imieniu Za-
rz¹du TMJ podziêkowanie prelegentce z³o¿y³  Ryszard Stanc-
lik.        P. Filipkowski
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2008 - „ Rokiem wychowania chrzeœcijañskiego”, og³osi³ Sy-
nod Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. W ni-
niejszym tekœcie przekazujê kilka osobistych refleksji na ten
temat. Wychowanie jest wielkim wyzwaniem nie tylko dla
ludzi nim siê paraj¹cych, ale tak¿e dla odpowiednich insty-
tucji. Pierwszymi i najwa¿niejszymi wychowawcami s¹: ro-
dzice, zaraz po nich bli¿sza i dalsza rodzina, póŸniej s¹sie-
dzi, nauczyciele, katecheci, duchowni, grupy rówieœnicze,
grupy nieformalne itp., zaœ wœród instytucji nale¿y wymie-
niæ: rodzinê, szko³ê, organizacje, Koœció³, media.
Wychowanie jest procesem ci¹g³ym, bez wzglêdu na to czy
jest ono wa¿nym tematem w danym roku czy nie. Mówienie
o wychowaniu na ogó³ powodowane jest ocen¹ istniej¹cego
stanu rzeczy- a jest to ocena nieobiektywna -, gdy¿ jego
wyniki s¹ trudno mierzalne, porównywalne i niezale¿ne do
koñca od wysi³ków wychowawcy. Pamiêtaæ trzeba przemo¿ny
wp³yw maj¹ tu warunki spo³eczno-ekonomiczne, w których
ten proces siê odbywa. Wyniki pracy wychowawcy s¹ jed-
nak najwa¿niejsze. Gdyby pomin¹æ pracê nauczyciela-wycho-
wacy, który styka siê z uczniem od trzech do szeœciu godzin
dziennie przez piêæ dni w tygodniu, to niew¹tpliwie najwiêksz¹
rolê do spe³nienia ma tu matka i ojciec, przebywaj¹cy z dziec-
kiem najd³u¿ej. Rodzice do tej funkcji nie s¹ w sposób profe-
sjonalny przygotowywani, korzystaj¹ z wiedzy tradycyjnie prze-
kazywanej przez starsze pokolenie, sporadycznie przeczyta-
nej w prasie i ksi¹¿kach najczêœciej kieruj¹ siê rodzicielsk¹
intuicj¹ maj¹c na celu dobro swojego dziecka.
Czy kierowani t¹ intuicj¹ chc¹ mu przekazaæ równie¿ pod-
stawowe zasady wiary chrzeœcijañskiej i wdro¿yæ m³odego
cz³owieka do chrzeœcijañskiego ¿ycia? Rodziny wierz¹ce i
praktykuj¹ce poprzez osobisty przyk³ad czyni¹ to skutecz-
nie. Rodziny laickie nie przywi¹zuj¹ do tego wagi, zaœ ogrom-

Z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
Rok 2008 rokiem wychowania chrzeœcijañskiego.

(Fragmenty z wyk³adu wyg³oszonego podczas Akademii Reformacyjnej w Koœciele Ewangelicko-Augsburskim w Jaworzu)

na liczba rodzin chwiejnych- deklaruj¹cych siê, jako wierz¹-
ce, a praktykuj¹ce bardzo rzadko- uwa¿a, ¿e wychowanie
chrzeœcijañskie jest domen¹ Koœcio³a, który ma je organizo-
waæ i za nie odpowiada. Takie podejœcie do sprawy powodu-
je, ¿e coraz wiêcej osób odchodzi od Koœcio³a lub niezdecy-
dowanie stoi z boku. Coraz dostatniej ¿yj¹ce spo³eczeñstwo
konsumpcyjne zaczyna postrzegaæ Koœció³, jako instytucjê
us³ugow¹, która w zamian za op³acon¹ sk³adkê ma ochrzciæ
dziecko, przygotowaæ do I komunii czy konfirmacji, udzieliæ
œlubu czy odprawiæ chrzeœcijañski pochówek.
Koœció³ te problemy widzi i dlatego w roku wychowania chrze-
œcijañskiego jeszcze raz precyzuje cele, zadania i metody
pracy, kieruj¹c je do wszystkich swoich partnerów z proœb¹
o odpowiedzialn¹ wspó³pracê.
Niech wiêc miar¹ tego wychowania nie bêd¹ tylko wyuczone
s³owa, gesty i zachowania podczas nabo¿eñstwa koœcielne-
go, ale myœlenie i refleksja. Rozumne pojmowanie siebie i
œwiata, tak by tradycjê ³¹czyæ z wspó³czesnymi praktykami
chrzeœcijañskimi  oraz umiejêtnoœci¹ artyku³owania w³asnych
przekonañ.
Wychowanie chrzeœcijañskie jest procesem ci¹g³ym, nie
koñcz¹cym siê wraz z wejœciem w doros³oœæ - o ile w okre-
sie szkolnym uczymy siê zasad i zachowañ, to w dojrza³ym
¿yciu jest czas na analizê i wyci¹ganie wniosków.
Czas adwentu, który obecnie prze¿ywamy jest dobr¹ okazj¹,
aby w ciszy i spokoju- nie myœl¹c wy³¹cznie o prezentach,
œwi¹tecznym wystroju i posi³kach-, zastanowiæ siê nad w³asn¹
postaw¹ chrzeœcijanina, nad przyk³adem, jaki w tym zakre-
sie dajemy najbli¿szym, i czy w nadchodz¹cym roku zmie-
nimy siê zgodnie z oczekiwaniami Boga i Koœcio³a.
Tej zmiany na lepsze ¿yczê wszystkim Czytelnikom.

Leopold K³oda

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i Nowego Roku
¿yczenia zdrowia, wielu dobrych dni

i wszelkiej pomyœlnoœci
wszystkim Mieszkañcom Jaworza

Sk³ada
Zarz¹d Towarzystwa Mi³oœników Jaworza

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
wype³nionych radoœci¹ i mi³oœci¹,
nios¹cych spokój i odpoczynek.

Nowego Roku
spe³niaj¹cego wszelkie Pañstwa marzenia,

Roku - pe³nego  zdrowia, optymizmu, wiary i szczêœcia

¿yczy Ko³o Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 8

w Jaworzu
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Bezkrwawe ³owy
Mo¿na mówiæ o nich myœliwi, poniewa¿ poluj¹, ale zamiast
broni w rêku maj¹ aparat. Zatrzymuj¹ w obiektywie to, co w
przyrodzie piêkne, niezwyk³e , frapuj¹ce – fotograficy.
£¹cz¹ czêsto pasjê z zawodem czy tak bêdzie w przypadku
m³odych ludzi z Jaworza, jeszcze nie wiadomo. Jedno jest pew-
ne „z³apali bakcyla”, najlepiej obrazuje to konkurs fotograficzny,
pt.„Przyroda Jaworza”, który zosta³ og³oszony jeszcze przed
wakacjami. Poniewa¿ prace mo¿na by³o nadsy³aæ do 30 wrze-
œnie, m³odzi ludzie mieli mo¿liwoœæ obserwowaæ przyrodê, przez
kilka miesiêcy. Dopiero podczas „polowañ” z aparatem mo¿na
dostrzec piêkne barwy, unikalne zjawiska, pewne charakterystycz-
ne, a mo¿e nawet rzadkie okazy flory i fauny, zobaczyæ, jak
zmienia siê przyroda wraz z porami roku. Owocem wêdrówek
by³o 5 zestawów fotografii nades³anych przez uczniów Gimna-
zjum nr 1 w Jaworzu oraz  3 prace ze Szko³y Podstawowej nr 1.
18 listopada w siedzibie Nadleœnictwa Bielsko w Wapienicy wrê-
czono nagrody i mo¿na by³o podziwiaæ prace. Gimnazjalistka
Justyna Goryl, która zajê³a I miejsce wybra³a trzy z 50 zdjêæ.
„Jak tylko zosta³ wywieszony anons o konkursie na pocz¹tku
czerwca, wychodzi³am w teren w poszukiwaniu ciekawych ujêæ.
Najlepiej wychodzi³y zdjêcia owadów na kwiatach. Potem naj-
trudniej by³o wybraæ te trzy naj³adniejsze. Fotografowanie wci¹-
ga, ale zobaczymy, jak to bêdzie w przysz³oœci.
Justyna twierdzi, ¿e najlepiej robi siê zdjêcia latem i wczesn¹
jesieni¹, a owe trzy prace to b¹k na kwiatku, ¿uk przecho-
dz¹cy z kwiatka na kwiatek i jak mówi autorka wa¿ki przy³a-
pane na gor¹cym uczynku.
Marta Tomala – zdobywczyni II miejsca chce fotografi¹
zajmowaæ siê amatorsko.
„Myœlê, ¿e fotografowanie to wspania³a pasja i mo¿e wci¹gn¹æ.
Jest w niej sporo artyzmu. Chcia³aby t¹ pasjê nadal pielêgnowaæ”.
Wyró¿nionej Urszuli Wieja  tak¿e spodoba³o siê fotografowa-
nie. Jednak czy bêdzie kiedyœ w tej dziedzinie profesjonalistk¹ -
co prawda nie mam jeszcze sprecyzowanych planów na przy-
sz³oœæ, ale zobaczymy. Wyró¿niona Marianna Panayotor po-
wiedzia³a, ¿e zostawia fotografiê, jako hobby nie zawód.
Malwina Witkowska uczennica Szko³y Podstawowej, która za-
jê³a II miejsce, dopiero podczas fotograficznych wypraw zauwa¿y³a
barwy, dostrzeg³a ciekawe roœliny, przygl¹da³a siê ¿yciu zwierz¹t.
M³odzi artyœci mogli w Wapienicy porównaæ swoje fotografie z pro-
fesjonalnymi, bowiem w sali by³a ekspozycja zdjêæ dr. Ryszarda
Kozika. Wystawa opowiada o czterech porach roku, a œciœlej rzecz
ujmuj¹c o tym, jak zmienia siê œrodowisko naturalne wokó³ nas.
Zatem, jak wysz³o owo porównanie?
„Wydawaæ by siê mog³o, ¿e wszystko jest na tym samym
poziomie i nie ma ¿adnych ró¿nic -mówi³ z dum¹ Grzegorz

Olejnik nauczyciel z gimnazjum - jednak widaæ, ¿e zdjêcia
dr Kozika by³y robione znacznie lepszym sprzêtem.
Jednym z pomys³odawców konkursu by³ Jan Stekla prze-
wodnicz¹cy Komisji Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa, który
zadba³ o zabezpieczenie finansów. „Konkurs jest bardzo dobr¹
mobilizacj¹ dla m³odzie¿y - podkreœla jaworzañski rajca- to
najlepszy sposób na to, by m³odych ludzi zainteresowaæ œro-
dowiskiem naturalnym, w którym ¿yj¹”.
Bynajmniej radny nie zamierza spocz¹æ na laurach, wespó³
z nauczycielami myœli o nastêpnym konkursie, który praw-
dopodobnie traktowa³ bêdzie o zagospodarowaniu odpadów.
Warto s³ów kilka powiedzieæ o nagrodach, bowiem te u¿y-
waj¹c slangu m³odzie¿owego by³y „wypasione” : aparaty cy-
frowe, odtwarzacze MP3 i pendrivy.
Na uroczystoœci wrêczenia nagród w Wapienicy byli Anna
Skotnicka-Nêdzka sekretarz gminy Jaworze,  Andrzej Œliw-
ka Przewodnicz¹cy Rady Gminy,  radni Krystyna Szczyp-
ka i Jan Stekla oraz  delegacje z Gimnazjum pod opiek¹
Grzegorza Olejnika i ze Szko³y Podstawowej pod opiek¹
Miros³awy Hawe³ek.  Nadleœniczy p. Hubert Kobarski  po-
gratulowa³ konkursowiczom znakomitych prac i umiejêtno-
œci obserwacji przyrody. Zachêca³ by kultywowaæ te pasjê.
Na koniec lista laureatów:
Gimnazjum nr 1
I miejsce – Justyna Goryl
II miejsce- Marta Tomala
II miejsce – Agnieszka Pierœciecka
Wyró¿nienie : Urszula Wieja
Marianna Panayotor
Szko³a Podstawowa nr 1
I miejsce Piotr Sierszecki
II miejsce Malwina Witkowska
III miejsce- Filip Nowak      Agata Jêdrysko

Niepodleg³oœæ multimedialna
Rocznicowy repertuar prezentowany podczas akademii nie-
sie ryzyko popadniêcia w sztucznoœæ i schemat - podnios³e
pieœni i wiersze wykonywane z emfaz¹, scenografia ciê¿ka
od symboliki itp. Wydaje siê, ¿e tego wszystkiego uniknê³a
akademia w SP nr1 z okazji 11 Listopada. Lekk¹ dekoracjê
stworzy³y ma³e chor¹giewki, jak bia³o-czerwone jaskó³ki wol-
noœci. Na ekranie tytu³owy slajd- Œwiêto Niepodleg³oœci i god³o
Polski. Tak klasa 6 b rozpczê³a swoj¹ prezentacjê. Na czer-
wonym tle slajdów pojawia³y siê teraz obrazy przypominaj¹-
ce bolesn¹ historiê naszego kraju- pierwszy rozbiór Polski z
dramatycznym gestem Rejtana na p³ótnie Jana Matejki, In-

cd. na str. 25
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surekcja Koœciuszkowska, jako odpowiedŸ na drug¹ anek-
sjê i Legiony D¹browskiego po trzecim rozbiorze.
Potem klêski Powstania Listopadowego i Styczniowego, bra-
tobójcza I wojna œwiatowa, wreszcie Legiony Pi³sudskiego i
rok 1918- odzyskanie niepodleg³oœci po 123 latach niewoli.
Slajdom towarzyszy³a ró¿norodna muzyka- od "Mazurka
D¹browskiego" i "Warszawianki", "Etiudy E-Dur"Chopina do
"Pierwszej Brygady" i "Bia³ego krzy¿a" Czerwonych Gitar.
Wiadomoœci historyczne dope³niane by³y przez konferansje-
rów, a liryczny nastrój wywo³ywa³a recytacja niepodleg³oœcio-
wej poezji:
"Polsko, nie jesteœ ty ju¿ niewolnic¹!
£añcuch twych kajdan sta³ siê tym ³añcuchem,
Na którym z lochu, co by³ tw¹ stolic¹
Lat sto, swym w³asnym dŸwignê³aœ siê duchem."

polonista Tomasz Zdunek

W dniach 9.10 - 14.10.2008 w ramach programu Socrates Come-
nius goœciliœmy w naszym gimnazjum uczniów z Holandii i Irlandii.
W czwartkowy wieczór przywitaliœmy m³odzie¿ z obu szkó³ part-
nerskich, która zosta³a przyjêta w domach rodzinnych naszych
uczniów. Nastêpnego dnia zaczêliœmy pracê nad projektem. Ka¿-
da ze szkó³ przedstawi³a prezentacjê wykonan¹ w programie Po-
wer Point na temat wybranych roœlin. Kolejnym punktem by³ kon-
kurs na temat trzech krajów, w którym nasze przedstawicielki oka-
za³y siê najlepsze. Po po³udniu udaliœmy siê wszyscy do Oœrodka
Edukacji Ekologicznej na wystawê botaniczn¹ „Roœliny w czte-
rech porach roku”, o której w ciekawy sposób opowiada³ nam dr
Marek Guzik. Po tak pracowitym i pe³nym wra¿eñ dniu mogliœmy
odpocz¹æ przy ognisku zorganizowanym dla nas przez Nadle-
œnictwo podczas którego, uczennice naszego gimnazjum œwiet-
nie sprawdzi³y siê w roli gospodarzy.
W sobotê rano pojechaliœmy na ca³odniow¹ wycieczkê do
Czech. Nasi goœcie byli bardzo zadowoleni, ¿e podczas wi-
zyty w Polsce mogli zwiedziæ jeszcze inny kraj. Pierwszym
punktem programu by³o zwiedzenie osady, gdzie ka¿dy móg³
spróbowaæ swoich si³ w strzelaniu z ³uku. Nastêpnie zwie-
dziliœmy muzeum transportu, w którym by³y m. in. bryczki,
stare samochody, wozy ciê¿arowe i policyjne. Zwiedziliœmy

równie¿ Stramberg, gdzie z wie¿y widokowej mo¿na by³o
podziwiaæ piêkn¹ okolicê. PóŸnym wieczorem dotarliœmy do
Jaworza, gdzie czeka³y ju¿ na nas rodziny.
Niedziela by³a dniem odpoczynku, który goœcie spêdzali w rodzi-
nach. Jedni zwiedzali Bielsko, inni mieli mo¿liwoœæ zobaczyæ Kra-
ków czy te¿ Oœwiêcim. Poniedzia³ek by³ ostatnim dniem, który
mogliœmy spêdziæ razem. Najpierw omówiliœmy plan dalszej pra-
cy nad projektem Socrates Comenius, aby nastêpnie móc obej-
rzeæ prezentacjê grupy holenderskiej z propozycjami miejsc do
zwiedzenia podczas naszego pobytu u nich na wiosnê. Wszyscy
ucieszyliœmy siê, ¿e bêdziemy mogli zwiedziæ Amsterdam. Na-
stêpnie udaliœmy siê na krótki spacer do skansenu pana Zygmun-
ta Podkówki, gdzie du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê stare
radia i telewizory. Po powrocie z jesiennego spaceru uczniowie z
Irlandii i Holandii mogli spróbowaæ swoich si³ w strzelaniu z ³uku.
Nasi goœcie wziêli równie¿ udzia³ w uroczystej akademii z okazji
œwiêta KEN oraz w spotkaniu po¿egnalnym w gospodarstwie agro-
turystycznym „U Stekli”, gdzie jeszcze bardziej zacieœni³y siê wiê-
zi przyjaŸni. Nastêpnego dnia wczeœnie rano m³odzie¿ wraz z opie-
kunami po¿egna³a Jaworze i piêkn¹ polsk¹ z³ot¹ jesieñ.
Takie miêdzynarodowe spotkania daj¹ mo¿liwoœæ pog³êbiania swojej
wiedzy, doskonalenia umiejêtnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem ob-
cym, ale przede wszystkim pozwalaj¹ poczuæ siê Europejczy-
kiem. Cieszymy siê, ¿e mo¿emy ca³y czas utrzymywaæ kontakty
z naszymi przyjació³mi z Irlandii i Holandii oraz poznaæ ich kulturê.
Pragniemy podziêkowaæ wszystkim rodzinom, które ugoœci-
³y w swoich domach m³odzie¿ z zagranicy oraz wszystkim,
którzy przyczynili siê do mi³ego i sprawnego przebiegu na-
szego miêdzynarodowego spotkania.

Anna Wiœniewska – opiekun grupy
dzia³aj¹cej w ramach programu „Socrates Comenius”

G³osy m³odzie¿y
Pobyt zagranicznych goœci w Jaworzu, by³ dla naszej szko-
³y wa¿nym wydarzeniem. Pomimo ró¿nic pomiêdzy nasz¹ a
ich kultur¹, s¹ w³aœciwie tacy sami jak my. Fajnie, gdy szko-
³a organizuje takie wymiany. S¹dzê, ¿e urozmaica to nasz¹
„szkoln¹ rutynê”. Moi znajomi zazdroszcz¹ mi tego, ¿e cho-
dzê do szko³y, która wspó³pracuje z zagranic¹. Zapamiêtam
tê wizytê na d³ugo.     Monika Pluta 3c
W ramach miêdzynarodowego projektu Socrates Comenius,
przyjmowaliœmy uczniów z Irlandii i  Holandii. Wymiana ta
pozwoli³a nam doskonaliæ jêzyk angielski. Dowiedzieliœmy
siê te¿ o ró¿nicach miêdzy naszymi krajami np. innym sys-
temie nauczania w szko³ach. Irlandczycy i Holendrzy spê-
dzili u nas piêæ dni. Ka¿dy z nich by³ bardzo dobrze zaplano-
wany, a w niedziele mieliœmy czas wolny. Najbardziej podo-
ba³y mi siê ogniska, bo by³o du¿o œmiechu, a poza tym do-
bre kie³baski. Myœlê ¿e takie wymiany s¹ fajne, bo mo¿na
poznaæ nowych ludzi, ich zwyczaje i kulturê, a przy okazji
udoskonaliæ swój angielski.             Katarzyna  Piêtka 3a



2008 ROKGRUDZIEÑ ECHO JAWORZA str. 17

NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Raj dla podniebienia
Jedzenie to prawdziwa rozkosz, a ten kto potrafi przygotowaæ
delikates zas³uguje na miano„poety” kulinarnego. Przy two-
rzeniu owych „poematów” obowi¹zuje znana zasada, im prost-
sza potrawa, tym wy¿sza klasa smaku. W³aœnie tak potrafi¹
gotowaæ Jaworzanki, a potwierdzeniem tych s³ów jest uzna-
nie jurorów, racz¹cych siê frykasami podczas Powiatowego
Konkursu Potraw Regionalnych „Nasze Kulinarne Dziedzic-
two”. Znawcy i smakosze spotkali siê 20 listopada w Bestwi-
nie podczas VII edycji konkursu, któremu patronowa³ Staro-
sta Bielski Andrzej P³onka. W kulinarnym pokazie wziê³y
udzia³ g³ównie przedstawicielki Ko³a Gospodyñ Wiejskich z
so³ectw powiatu bielskiego. Nasz¹ gminê reprezentowa³y pa-
nie z Zespo³u Regionalnego Jaworze. Jury przyzna³o trzy
g³ówne nagrody i cztery wyró¿nienia w kategoriach – zupy,
dania gor¹ce, produkt, ciasta i desery oraz napoje i nalewki.
Jaworzanki zdoby³y I miejsce w kategorii ciasta i desery, jed-

Ekumenicznie o wigilii.
Wigilia i Œwiêta Bo¿ego Narodzenia- nie wyobra¿amy sobie,
by mog³o ich zabrakn¹æ. Zakorzenione w naszej tradycji od
wieków s¹ nie tylko dniami, kiedy odpoczywamy, ale nade
wszystko czasem refleksji nad ¿yciem- jego pocz¹tkiem i
koñcem. Tak¿e w te jedyne w roku dni jemy inaczej i choæ
tradycja umknê³a gdzieœ w codziennoœci i poœpiechu, wci¹¿
jesteœmy ciekawi , jak drzewiej bywa³o, sk¹d wziê³y siê pewne
przyzwyczajenia, które jeszcze staramy siê kultywowaæ.

Wilija czyli jak drzewiej w Jaworzu bywa³o
Magiczny, niepowtarzalny, jedyny taki w roku- dzieñ wigilii
Bo¿ego Narodzenia. Od dziecka prawie ka¿dy z nas czeka
na to, by 24 grudnia ubraæ choinkê, od rana gotowaæ, czuæ
zapach œwi¹t – suszone œliwki, grzyby, ciasta, barszcz- aro-
mat, który jak ¿aden inny sprawia, ¿e nawet œnieg przestaje
byæ zimny. Czy tak bywa³o zawsze?
Warto choæ na chwil kilka przenieœæ siê w dawniejsze czasy.
Istotnie zawsze okres Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia by³ jak¿e
ró¿ny od innych œwi¹t. Na Œl¹sku Cieszyñskim nazywany
Godami, „Œwiêtym Czasem”, a nawet Œwiêtem Œwi¹t. Naj-
bogatszy w obrzêdy i zwyczaje.  Œwiêtowanie rozpoczyna³o
siê ju¿ 21 grudnia, czyli w œw Tomasza. Rano czytano w
domach kazania i œpiewano pieœni z Kancjona³u. PóŸniej przy-

nak absolutnym przebojem okaza³y siê pierogi z kaszank¹ i
zasma¿an¹ kapust¹ kiszon¹. Smako³yk zdoby³ Nagrodê Eu-
rope Direct za potrawê, która w przysz³oœci mo¿e staæ siê
produktem lokalnym, zaakceptowanym przez Uniê Europejsk¹.
W sali bestwiñskiej OSP oprócz rajców  powiatowych na cze-
le z przewodnicz¹cym Rady Powiatu Romanem Migda³em,
pojawili siê burmistrzowie i wójtowie oraz przedstawiciele
gminnych oœrodków kultury. Gospodarz Andrzej P³onka swoje
zadowolenie wyrazi³ gratuluj¹c wybornym kucharkom dba³o-
œci o przekazywanie starych przepisów i receptur oraz umie-
jêtnego ich wykorzystania we wspó³czesnym jad³ospisie. Jedna
z uczestniczek konkursu Danuta Pawlus z Zespo³u Regio-
nalnego Jaworze  krótko i treœciwie okreœli³a cel imprezy „Aby
te potrawy regionalne ocaliæ od zapomnienia”. Powiem, ¿e do
ocalenie jest o wiele wiêcej, bowiem chodzi o to¿samoœæ kul-
turow¹ i obyczajowoœæ, dziêki której wiemy kim jesteœmy.

Przygotowa³a Agata Jêdrysko

Dlatego w³aœnie stó³ i tradycyjne potrawy bêd¹ tematem eku-
menicznego spotkania, 8 grudnia o 18.00 w stra¿nicy OSP
w Jaworzu. Wieczór adwentowo - wigilijny jest ju¿ trzeci¹
tego typu imprez¹. Dwa lata temu mówiono o op³atku, a w
ubieg³ym roku o choince. Organizatorem spotkania jest Pol-
skie Towarzystwo Ewangelickie oddzia³ w Jaworzu oraz Ak-
cja Katolicka i mieœci siê ono w cyklu grudniowych rozwa-
¿añ poœwiêconych tradycjom wigilijnym na Œl¹sku Cieszyñ-
skim.                                    Przygotowa³a Agata Jêdrysko

stêpowano do obrz¹dku gospodarskiego i przygotowañ œwi¹-
tecznych. Poniewa¿ wedle obyczaju nie mo¿na by³o ciê¿ko,
ani g³oœno pracowaæ od wigilii do Trzech króli, zatem nale¿a-
³o na zapas  nar¹baæ drzewa, namieliæ m¹ki, nakr¹¿aæ sieczki
dla byd³a, by wszystko by³o gotowe na czas œwiêtowania.
Mimo ¿e obowi¹zków by³o sporo, nale¿a³o wszystkie prace
wykonywaæ bez poœpiechu i gwa³townoœci, pamiêtaj¹c o isto-
cie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Absolutnie zakazane by³y k³ót-
nie i swary, a dzieci namawiano do szczególnego pos³uszeñ-
stwa, aby nie trzeba by³o ich karciæ. W dzieñ wigilijny strojo-
no izby, dom i obejœcie. W zale¿noœci od regionu, w ró¿nych
miejscach w pomieszczeniach stawiano snopy niewym³óco-
nego zbo¿a. Drzwi wejœciowe i obrazy œwiête dekorowano
zielonymi ga³¹zkami sosny, œwierku i jod³y.

Wspania³ych  Œwi¹t Bo¿ego  Narodzenia,
spêdzonych  w gronie najbli¿szych, w ciep³ej rodzinnej atmosferze, nios¹cych mi³oœæ i radoœæ
oraz w nadchodz¹cym Nowym Roku samych szczêœliwych dni i realizacji wszystkich planów

wszystkim mieszkañcom Jaworza oraz w³adzom Gminy
¿ycz¹ Cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich Nr 1 i 2 w Jaworzu
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Zamiast choinki by³a pod³aŸniczka, drzewko z obciêtym
wierzcho³kiem i z pozostawionymi ga³êziami bocznymi, któ-
re musia³o byæ œciête rano, a do domu wnoszone w ciszy i
spokoju, by zachowa³o magiczn¹ moc wiecznie zielonego
drzewka ¿ywota. Pod³aŸniczkê umieszczano nad drzwiami
do sieni, a czasem tak¿e w oborze. Naj³adniejsz¹ wieszano
u powa³y izby nad miejscem, gdzie mia³a byæ spo¿ywana
wieczerza i strojono j¹ kawa³kami op³atka, orzechami, jab³-
kami, ³añcuchami ze s³omy. Pod³aŸniczka mia³a chroniæ
mieszkañców od z³ych mocy, a im by³a piêkniejsza, tym
wiêkszy wró¿y³a dostatek i pomyœlnoœæ dla domu, a zw³asz-
cza dla dziewczyn, które j¹ stroi³y. W niektórych domach
zamiast owego drzewka wieszano u powa³y tak zwane „lu-
stro”, czyli rodzaj ¿yrandola, na ramionach którego by³y ciast-
ka, orzechy i jab³ka, zaœ na koñcach œwieczki. „Lustro” wi-
sia³o do Trzech Króli, potem starannie je zabezpieczano i
chowano na przysz³e lata.
Do wieczerzy wigilijnej zasiadano nie z pierwsz¹ gwiazdk¹
lecz póŸniej, bo dzieñ by³ krótki,a w wilijê nale¿a³o zadbaæ o
dobytek. Pies i kot te¿ by³y lepiej nakarmione ni¿ zazwy-
czaj, bowiem noc, gdy siê Chrystus narodzi³ decydowa³a o
tym, jaki bêdzie ca³y rok i to we wszystkich dziedzinach
¿ycia. Jak wszystko by³o przygotowane, domownicy staran-
nie siê myli - najpierw dzieci, potem rodzice a wodê wylewa-
³o siê poza granice domostwa. Zak³adano nowe ubrania, jeœli
takich nie by³o, to bezwzglêdnie odzienie musia³o byæ czy-
ste i œwi¹teczne.
Na stó³ wigilijny najpierw dawano siano (przypomnienie sta-
jenki betlejemskiej), potem nakrywano go bia³a p³acht¹, usta-
wiano œwiecznik- by³ to wydr¹¿ony kwak, albo rzepa -, pod
obrus wk³adano pieni¹dze, obowi¹zkowo na stole musia³ byæ
Kancjona³ lub Biblia. W niektórych domach pod obrus dawa-
no klucze, by ochroniæ domostwo przed z³odziejami. Nogi
sto³u oplata³o siê ³añcuchem na znak nierozerwalnej wiêzi
rodzinnej, nogi opierano na kawale ¿elaza, co mia³o to chro-
niæ przed z³amaniami i innymi urazami.
W wigiliê obowi¹zywa³ post iloœciowy i jakoœciowy choæ nie

dotyczy³ dzieci one chc¹c byæ ju¿ doros³e, równie¿ prze-
strzega³y regu³. Gotowa³o siê od rana, je¿eli ktoœ by³ bardzo
g³odny to móg³ zjeœæ ziemniaka, œledzia lub napiæ siê ma-
œlanki. Reszta potraw do wieczora by³a nietykalna. Jad³o-
spis tak uk³adano, aby uwzglêdniæ wszystkie p³ody z pola,
sadu, ogrodu, lasu i wody; uwzglêdniaj¹c ca³y rok. Wszyst-
ko po to, by przysz³ym plony by³y bogate. Jadano z jednej
miski czêsto stawianej na op³atku, gdy ten przyklei³ siê do
naczynia wró¿y³o to urodzaj tego, co akurat znajdowa³o siê
wewn¹trz. Jeœæ nale¿a³o powoli i ostro¿nie - pomimo g³odu-
by nie wypad³a ³y¿ka z rêki, bowiem to mog³o przynieœæ rych³¹
œmieræ. Trzeba by³o spróbowaæ ka¿dej potrawy choæby odro-
binê, bowiem to czego siê nie skosztowa³o nie obrodzi³o.
Nieod³¹cznym zwyczajem wigilijnym by³o zostawianie jed-
nego pustego nakrycia dla zg³odnia³ego przybysza.
Wieczerzê rozpoczyna³a modlitwa. Potem ³amano siê op³at-
kiem. Dañ by³o 7, a nie 12. Na stole k³adziono orzechy sta-
rannie dobierane – by nie by³o pustych i zczernia³ych oraz
jab³ka - zdrowe, nie robaczywe. Resztek ze sto³u nie sprz¹-
tano. Na drugi dzieñ zwija³o siê p³achtê wraz z nimi i zanosi-
³o pod drzewa, to tak¿e na urodzaj.
A oto przyk³adowe menu wigilijne:
1.Op³atek (szulki)
2.Fazole z pieczkami (jab³kami)
3.Gryzek na mlyku z mas³em i miodem
4.Ga³uszki (z ciasta dro¿d¿owego)
5.Ryba sma¿ona, panierowana
6.Gotowane g³owy rybne (nie zupa)
7.Kapusta kiszona ( zasma¿ana na oleju z jab³kami, orze-
chami lub na maœle z grzybami)
Potem by³ czas na ciasta: ko³ocz z serem, zawijak z jab³ka-
mi czy buchtê.
Z pewnoœci¹ s¹ jeszcze gdzieœ rodziny, domy, w których
zachowa³y siê choæ niektóre ze zwyczajów i obrzêdów. Jed-
nak na pewno trzeba pamiêtaæ o tradycji, poniewa¿ ta œwiad-
czy o naszej przynale¿noœci kulturowej.

Opracowa³a Agata Jêdrysko

O Œwiêtach refleksyjnie
S¹ wœród nas...
£amanie siê op³atkiem, czytanie Pisma Œwiêtego, czêsto ³zy
wzruszenia i wreszcie wieczerza wigilijna. Zasiadamy do sto-
³u z pietyzmem i namaszczeniem. Staramy siê by ten dzieñ
pod ka¿dym wzglêdem by³ wyj¹tkowy. Jesteœmy dobrzy dla
siebie i innych, tolerancyjni , wyrozumiali i pe³ni mi³oœci. Czu-
jemy, ¿e z nieomal ka¿dego mo¿emy przyj¹æ z otwartymi ra-
mionami. Poddajemy siê nastrojowi wyj¹tkowoœci œwi¹t, pie-
lêgnujemy strzêpki tradycji i miêdzy innymi, jak co roku zo-
stawiamy wolne miejsce przy wigilijnym stole. Rzadko kiedy

pamiêtamy, ¿e puste nakrycie to znak pamiêci o bliskich zmar-
³ych i gotowoœæ przyjêcia pod dach i nakarmienia podró¿nych,
którzy niespodziewanie mog¹ zapukaæ do drzwi. Czy aby na
pewno bylibyœmy w stanie zaprosiæ do sto³u obcego nam cz³o-
wieka, czy nie mielibyœmy wówczas wielu w¹tpliwoœci i obaw?
Na to pytanie ka¿dy musi odpowiedzieæ sobie sam.
Byæ mo¿e czêœæ z nas istotnie nie zwleka³aby z goœcin¹,
ale tak mo¿e siê zdarzyæ tylko w ten jeden wieczór w roku.
Co z pozosta³ymi dniami, tygodniami, miesi¹cami?
Z chwil¹ kiedy odchodzimy od wigilijnego sto³u, z chwil¹ kie-
dy koñcz¹ siê œwiêta, zrzucamy „szatê” ³askawoœci dla œwia-
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ta, ludzi i wszystko wraca do „normy”.
A tymczasem stó³ – choæ ju¿ nie odœwiêtny - a szary, codzien-
ny, SPO£ECZNY pozostaje mocno okrojony, jeœli chodzi o iloœæ
miejsc. Bardzo skrupulatnie dobieramy towarzystwo, które ma
obok zasiadaæ. Najwa¿niejsze kryterium-  nie ma miejsca dla
INNYCH, nie mieszcz¹cych siê w znanych nam ramach. Na
ogó³ z trudem tolerujemy ludzi odstaj¹cych od normy, upoœle-
dzonych intelektualnie, nie mog¹cych dostosowaæ siê – czê-
sto poprzez swoj¹ chorobê – do naszego u³adzonego œwiata.
Oni s¹ wœród nas, stoj¹ z boku, nieœmia³o podchodz¹ do owe-
go spo³ecznego sto³u. Czekaj¹ na zaproszenie, na ³ut nadziei,
¿e zostan¹ zaakceptowani. Tymczasem my obserwujemy
nawet zapraszamy mówimy, ¿e tolerujemy, ale w chwilach
trudnych szybko wycofujemy siê z obietnic, twierdzimy i¿ wa-
runki nasze nie zosta³y spe³nione. Bez ¿adnych wyrzutów su-
mienia, potêpiamy ogólnospo³ecznie domagaj¹c siê dla IN-
NYCH izolacji- przecie¿ to nie mój problem, s¹ odpowiednie
dla nich miejsca, ja chcê mieæ spokój - czêsto mówimy.
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ przypomnieniem niezwyk³ych
i radosnych wydarzeñ. Rzecz dzia³a siê w Betlejem, gdzie w
ubogiej stajence na œwiat przysz³o dziecko- Syn Bo¿y. War-
to zatem pokusiæ siê o refleksjê- rzec by mo¿na adwentow¹-
i chwil kilka poœwieciæ tym najs³abszych, tak czêsto krzyw-
dzonym, niewinnie cierpi¹cym- dzieciom.
One s¹ wœród nas, choruj¹ce na P³odowy Zespó³ Alkoholowy
(FAS -Fetal Alcohol Syndrom), Zespó³ Downa, ADHD, Zespó³
Aspergera,  czy niepe³nosprawne fizycznie. S¹ inne, s³abiej

rozwiniête fizycznie, kruche i w¹t³e, niestabilne emocjonalnie.
Alkohol pity przez kobiety w ci¹¿y trwale uszkadza im mózg,
doprowadzaj¹c do wielu z wy¿ej wymienionych chorób. Dzie-
ciaki te maj¹ zmienne nastroje, czêsto s¹ agresywne, trudniej
zapamiêtuj¹. Nie s¹ w stanie selekcjonowaæ bodŸców, a co
za tym idzie nie reaguj¹ adekwatnie do sytuacji, nie potrafi¹ w
pe³ni korzystaæ ze zdobytej wiedzy i umiejêtnoœci. Odczu-
waj¹ nieodpart¹ chêæ, aby coœ zrobiæ i najpierw dzia³aj¹, a
potem dopiero postrzegaj¹ konsekwencje.
„Niegrzeczne dzieci” krzycz¹, popychaj¹, szturchaj¹, kln¹ i
wyzywaj¹. Ich zachowania dalece wykraczaj¹ poza ramy
spo³ecznej tolerancji. Ale ¿yj¹ i bardziej ni¿ ktokolwiek po-
trzebuj¹ mi³oœci, zrozumienia i akceptacji.
80% spoœród nich przebywa w domach dziecka, znikoma
czêœæ w rodzinach zastêpczych lub jest adoptowane.
Tych „innych”  cierpi¹cych nale¿y wspieraæ, a tak¿e pomagaæ
ich rodzinom poprzez akceptacjê i tolerancjê, by w ten spo-
sób zminimalizowaæ poczucie wykluczenia spo³ecznego.
„Ka¿dy ma prawo do szczêœcia i swojego miejsca w spo³eczeñ-
stwie” - pisa³a niegdyœ Maria Grzegorzewska wybitny pedagog,
a ja dopowiem tylko, ¿e nikt nie ma prawa odbieraæ ludziom
nadziei na lepszy los, bo zabraæ nadziejê, znaczy zabraæ ¿ycie.
Byæ mo¿e warto pokusiæ siê i do sto³u- tego mentalnego,
naszego wewnêtrznego- zaprosiæ INNYCH, spróbowaæ zro-
zumieæ i zaakceptowaæ takich , jakimi s¹. To sprawi, ¿e wi-
gilia i œwiêta zostan¹ w naszym sercu przez ca³y rok, a op³at-
kiem bêdzie uœmiech dziecka.                 Agata Jêdrysko

W Galerii przy Zdrojowej, w Oœrodku Promocji Gminy
Jaworze 28 listopada  mo¿na by³o wys³uchaæ prelekcji o
dziejach Zamku w GrodŸcu Œl¹skim. Opowiada³ kustosz
Muzeum Œl¹ska Cieszyñskiego Mariusz Makowski. Hi-
storia zamku przeplata³a siê z teraŸniejszoœci¹, zatem
mo¿na by³o przeœledziæ dzieje zabytku – od czasów œre-
dniowiecza po dzieñ dzisiejszy. Mowa o przebudowie,
badaniach archeologicznych i odkryciach, tym co PRL
zgotowa³ temu miejscu, ale i o czasie obecnym, gdy w³o-
darzem z prawdziwego zdarzenia jest Micha³ Bo¿ek –
mi³oœnik  historii tej ziemi i dawnej architektury, a od 2004
w³aœciciel zamku w GrodŸcu Œl¹skim, prezes  „Ustro-
nianki”.  Wyk³ad Mariusza Makowskiego pozwoli³ rów-

„Od Melchiora Grodeckiego do Micha³a Bo¿ka” czyli dzieje Zamku w GrodŸcu
Œl¹skim – historia przeplatana wspó³czesnoœci¹.

Zaproszenie na koncert kolêd
W dniu 28 grudnia br w koœciele Ewangelicko-Augsburskim w Jaworzu o godzinie 17.00 bêdzie mia³ miejsce tradycyjny ju¿  „Wieczór
Kolêd”. W tym  roku oprócz  zespo³ów dzia³aj¹cych  przy parafii, wyst¹pi¹  tak¿e - Zespó³ Starzy Przyjaciele i Orkiestra Dêta „Glorieta”.
Zapraszamy          Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Oddzia³ w  Jaworzu
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nie¿ na poznanie wszystkich rodów szlacheckich, w któ-
rych w³adaniu przez  wieki by³a grodziecka  warownia.
Jednak zacznijmy od pocz¹tku.
Na spotkanie licznie przybyli przedstawiciele Rady Gmi-
ny Jaworze wraz z przewodnicz¹cym Andrzejem Œliwk¹ i
wiceprzewodnicz¹cym Zbigniewem Putkiem. Urz¹d Gmi-
ny reprezentowali Zdzis³aw Bylok- Wójt Gminy oraz Rado-
s³aw Osta³kiewicz - Wicewójt.  Ponadto prelekcji s³uchali
przedstawiciele Zarz¹du Towarzystwa Mi³oœników Jaworza
Ryszard Stanclik i Tomasz Wróbel, jak i  Jolanta Bajo-
rek - Dyrektor Przedszkola nr 1 w Jaworzu oraz Józef Król
- Prezes Polskiego Towarzystwa  Ewangelickiego. Nie mo¿-
na pomin¹æ  milczeniem obecnoœci Jadwigi Roik, która  œci-
œle wspó³pracuje z Mariuszem Makowskim, ten koñcz¹c pre-
lekcjê nawi¹za³ do owego wspó³dzia³ania,  mówi¹c o  wyni-
kach badañ ksi¹g metrykalnych i wynikaj¹cych zeñ zwi¹z-
kach Jaworza z GrodŸcem, poprzez powinowactwo rodzinne
dawnych w³aœcicieli obu miejscowoœci. W spotkaniu uczest-
niczy³a równie¿ Danuta Pawlus z ZR Jaworze - znawczyni
folkloru i dawnych obyczajów. Wszystkich zebranych powi-
ta³ Dyrektor OPGJ - Leszek Baron.
Mariusz Makowski mówi³ o dziejach zamku, architekturze,
zmianach na przestrzeni lat, historii pobliskiego koœcio³a ka-
tolickiego oraz zwi¹zan¹ z tym miejscem  genealogi¹ po-
szczególnych rodów- dawnych w³aœcicieli zamku, zaczyna-
j¹c od Macieja  Grodeckiego,  który rozpocz¹³ budowê wa-
rowni w 1542 roku na miejscu dawnej. Obiekt pozostawa³
w³asnoœci¹ rodu Grodeckich do 1650 roku, póŸniej przeszed³
we w³adanie rodziny Marklowskich, herbu „Wieniawa”.  Na
prze³omie XVII/XVIII wieku  zamkiem zawiadowa³ Karola Je-
rzy Sobek, pochodz¹cy ze znanej na Œl¹sku rodziny  Sob-
ków Korniczków. PóŸniej w³aœcicielami byli kolejno: Henryk
Ferdynand Larisch, ponownie rodzina Marklowskich, a tak-
¿e baron Kalisch, Anna Eleonora baronowa Zobel i Józef hra-
bia Zamoyski. Na przestrzeni dziejów zmienia³ siê wygl¹d
zamku, bowiem dobudowano kolejne wie¿e, obecnie jest ich
7. Pod koniec XIX wieku dobra grodzieckie naby³ fabrykant

sukna z Bia³ej - Franciszek Strzygowski.  W 1927 r. warow-
niê wraz z przyleg³ym parkiem przej¹³ doktor Ernest Habicht-
prawnik, wysoki urzêdnik w Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych, przyjaciel Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Zamek zo-
sta³ odrestaurowany, a w³aœciciel opiekowa³ siê nale¿ycie
dzie³ami sztuki, a pamiêtaæ trzeba, ¿e w zbiorach wówczas
znajdowa³o siê 210 przedmiotów z epoki br¹zu znalezionych
w 1887 r. podczas budowy linii kolejowej  Bielsko-Cieszyn
.Ciekawostk¹ jest to, ¿e z rodzin¹ E.Habichta spokrewniona
jest  m.in. Lucyna Fr¹ckiewicz -póŸniejsza rektor Akademii
Ekonomicznej w Katowicach.
W okresie okupacji zamek przejêli Niemcy, mieœci³ siê tu
szpital polowy, a bogata biblioteka i archiwum zosta³y do-
szczêtnie zniszczone. Zbiory  muzealne E.Habichta w 1942
roku przewieziono do Landem Museum w Bytomiu, a po 1945
roku rozwieziono do ró¿nych miejsc.
Zamek w GrodŸcu zosta³ równie¿ ogo³ocony z zabytkowych
kominków - jeden z nich trafi³ do Pszczyny. Z bogatego wy-
posa¿enia do dziœ w oryginale zachowa³a siê jedynie szafa
kredensowa w dawnej jadalni.  Po wojnie zamek  zosta³ prze-
kazany wpierw krakowskiej Akademii Umiejêtnoœci, a potem
przeszed³ w rêce Pañstwowego Instytutu Gospodarstwa Wiej-
skiego w Pu³awach, ostatnim w³aœcicielem by³ Instytut Zoo-
techniki z siedzib¹ w Krakowie. Trzeba wspomnieæ, i¿ nie-
zale¿nie od zmian w³odarzy, od pocz¹tku istnienia zamku
do 1939 roku by³o w zwyczaju, ¿e ustêpuj¹cy w³aœciciel z
rezydencji zabiera³ jedynie osobiste rzeczy. Meble, obrazy,
biblioteka , archiwum itp. zostawa³y dla nastêpnego „panuj¹-
cego”. Obyczaj ten zmienili niemieccy okupanci – okradaj¹c
zamek ze w wszystkiego, co da³o siê wywieŸæ.  Trzeba jesz-
cze dodaæ, ¿e jak przysta³o na „prawdziwy zamek” i ten po-
winien mieæ   swoj¹ legendê. Istotnie jest kilka podañ. Jedno
z ostatnich, przedwojennych  opowiada o „bia³ej damie”, któ-
ra straszy³a mieszkañców, kiedy grali w bilard- rzucaj¹c w
nich  bilami. Podobno w tej sprawie musia³ nawet interwenio-
waæ ksi¹dz wyœwiêcaj¹c mury.
W 2004 roku w³aœcicielem zamku w GrodŸcu zosta³ Micha³
Bo¿ek.  Od tego momentu obiekt zacz¹³ powracaæ do swej
dawnej œwietnoœci. Wpierw  wyremontowano, a w³aœciwie
po³o¿ono nowy dach na ca³ym obiekcie, odremontowano wie-
¿e, naprawiono instalacjê  centralnego ogrzewania tak, aby
nie tylko nie szpeci³a pomieszczeñ, ale pozwala³a na zacho-
wanie zabytkowych murów, boazerii itp. w nale¿ytym stanie.
Micha³ Bo¿ek jest mi³oœnikiem antyków, od dawna zbiera³ i
skupowa³ meble, wyposa¿enie nadaj¹ce siê do dawnych
wnêtrz, bowiem kolekcjonerem- pasjonatem jest blisko 40
lat. Efekty  tej pasji mo¿emy dziœ zobaczyæ w jego zamku, a
nale¿y dodaæ, ¿e meble kupowane przez M.Bo¿ka trzeba
by³o wpierw odrestaurowaæ, gdy¿  by³y w op³akanym stanie.
Tylko on sam wie ile wysi³ku i pieniêdzy  trzeba by³o w³o¿yæ,
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by tym przedmiotom przywróciæ dawny blask. Obecnie œci-
œle wspó³pracuje z Muzeum Œl¹ska Cieszyñskiego i wszel-
kie prace prowadzone s¹ pod nadzorem inspektora ochrony
zabytków. Micha³ Bo¿ek wspó³dzia³a tak¿e z grup¹ arche-
ologów, poniewa¿ m.in. w rejonie dawnej oficyny  odkryto
fundamenty dawnych budowli, a tak¿e czegoœ, co pocz¹tko-
wo uwa¿ano za studniê, a w rzeczywistoœci jest pozosta³o-
œci¹ niegdysiejszej wie¿y prawdopodobnie obronnej. Przy re-
konstrukcji poszczególnych sal wzorem s¹ stare fotografie
pomieszczeñ, zaœ koszty - nieomal w ca³oœci - pokrywa obec-
ny w³aœciciel zamku. Zabytkowe meble s¹ tak dobierane,
by zosta³ zachowany wystrój sprzed 1939 roku. Micha³ Bo-
¿ek kupi³ zamek, poniewa¿ jest fascynatem i prawdziwym

mi³oœnikiem zabytków, jednak zdaje sobie sprawê z tego,
jak wielka ci¹¿y na nim odpowiedzialnoœæ, zarówno moralna
– jest w³aœcicielem obiektu, który niegdyœ nale¿a³ do naj-
znakomitszych rodów  œl¹skich i polskich- , jak i finansowa.
Mury okalaj¹ce warowniê s¹ od wielu lat podparte specjalny-
mi stemplami- ewentualne osuniêcie mo¿e mieæ zgubny
wp³yw na budowlê.
Poprzedni „pañstwowy w³aœciciel” raczej nie bardzo przej-
mowa³ siê wnêtrzami i bynajmniej nawet nie próbowa³ - przy
urz¹dzaniu komnat- zachowaæ niegdysiejszego stylu. Trze-
ba by³o zatem usun¹æ z zamku„eklektyczn¹” schedê – ja-
rzeniówki, okablowanie po komputerach, nawet doprowa-
dzon¹ do zabytkowych sal si³ê, nie wspominaj¹c ju¿ o ró¿-
nych betonowych wylewkach na zabytkowych posadzkach….
Micha³ Bo¿ek obecnie planuje odrestaurowanie Sali Rycer-
skiej. Jego marzeniem jest, aby obiekt nie by³  „prywatn¹
warowni¹”, ale s³u¿y³ spo³eczeñstwu. Dziœ trudno jeszcze
sprecyzowaæ, jak¹ rolê bêdzie pe³ni³ zamek, zabytek nie
mo¿e straciæ  blasku i œwietnoœci i nie mo¿na pozwoliæ, by
choæ w najmniejszym stopniu uleg³ dewastacji. To najwa¿-
niejsza myœl, która przyœwieca mecenasowi grodzieckiej
warowni.
Na zakoñczenie spotkania wójt Zdzis³aw Bylok podziêkowa³
prelegentom- kustoszowi Mariuszowi Makowskiemu z Mu-
zeum w Cieszynie, oraz Micha³owi Bo¿kowi, któremu wrê-
czy³ pami¹tkowy album „Jaworze w dawnej fotografii”.

                               Piotr Filipkowski

NASI NIEZWYCZAJNI

Nasi Niezwyczajni - Wojciech Sabo
Dawno ju¿ nie goœciliœmy nikogo w tym dziale, którego ini-
cjatorem by³ poprzedni redaktor naczelny „Echa Jaworza”,
Wojciech Bertisch.  Tymczasem czêsto zdarza siê, ¿e  Nie-
zwyczajni s¹  blisko nas, jednak najczêœciej ich skromnoœæ
sprawia, ¿e nie jest to g³oœne istnienie. Podczas ostatnich
posiad TMJ u pp. Steklów - po³¹czonych z posiedzeniem ZG
Ligi Morskiej i Rzecznej – „ujawni³ siê” Ktoœ znany, jednak
przez nasz¹ redakcjê odkryty na nowo. Rzecz dotyczy Woj-
ciecha Sabo- rodowitego Jaworzanina, absolwenta rodzimych
szkó³ - niegdyœ chyba najm³odszego redaktora „Echa Jawo-
rza”, cz³onka  Ligi Morskiej i Rzecznej w  Jaworzu Œrednim,
który póŸniej niejako „pod wiatr” sw¹ mi³oœæ do morza sku-
tecznie zaszczepi³ w  IV LO im KEN w Bielsku-Bia³ej.  Jego
spo³ecznikowska pasja od czasów gimnazjalnych nie tylko
nie minê³a, ale staje siê coraz pe³niejsza.
Jednak oddajmy g³os samemu Wojciechowi Sabo.
EJ; Na pocz¹tek mo¿e kilka s³ów o tym, jak rozpoczê³a siê
Pañska przygoda z Lig¹ Morsk¹ i Rzeczn¹.

W.Sabo; Wszystko zaczê³o siê w jaworzañskim gimnazjum.
Wczeœniej zna³em kolegów, którzy ju¿ chodzili do tej szko³y
i nieco mi opowiadali o  Lidze. Jednak nie odkryjê chyba
tajemnicy, gdy powiem, ¿e zami³owaniem do morza i Ligi
Morskiej i Rzecznej „zarazi³ „ mnie - w pozytywnym znacze-
niu tego s³owa- ówczesny nauczyciel   Andrzej St¹siek.
Wpierw zosta³em  przewodnikiem w Muzeum Fauny i Flory
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Morskiej , a potem wci¹gn¹³em siê w dzia³alnoœæ w LMiR.
EJ: Dziœ o m³odzie¿y  mówi siê czêsto, choæ nie zawsze
pozytywnie. Proszê powiedzieæ nam, a przede wszystkim
m³odym Czytelnikom, co tak naprawdê daje praca w LMiR i
czy jest w tym coœ, co mo¿e „krêciæ” m³odego cz³owieka?
W.Sabo: Powiem krótko- jest to wspania³a  przygoda, po³¹-
czona ze szko³¹ ¿ycia. Wielu m³odych gimnazjalistów ma-
rzy o doros³oœci, choæ dla ka¿dego mo¿e ona oznaczaæ co
innego.  Liga Morska i Rzeczna- obozy szkoleniowe, rejsy –
to wszystko pozwala nabyæ nie tylko umiejêtnoœci ¿eglar-
skie. Zdecydowanie najwa¿niejszy jest „przyspieszony pro-
ces dorastania”, a wszystko to z dala od domu, rodziców,
opiekunów. Przyk³adowo na ORP „ISKRA”  szybko mo¿na
dostosowaæ siê do regu³ obowi¹zuj¹cych na okrêcie, choæ
niektórzy pocz¹tkowo odczuwaj¹ pewien dyskomfort psy-
chiczny, ale jak mówiê w krótkim czasie  ka¿dy potrafi do-
stosowaæ siê do zasad, które jak siê póŸniej okazuje obo-
wi¹zuj¹ w prawdziwie doros³ym ¿yciu. Wa¿ne jest, aby  nie
lekcewa¿yæ dobrych rad prze³o¿onych, a nawet starszych
kolegów i pamiêtaæ, ¿e rozkazy  wydawane na okrêcie to nie
tematy pod dyskusjê. Na morzu nie ma ¿artów.
EJ: Co konkretnie Panu da³a dzia³alnoœæ w LMiR?
W.Sabo; Nie ukrywam, ¿e ogromn¹ satysfakcjê. Liga sta³a
siê moj¹ prawdziw¹ pasj¹. Zdoby³em patent ¿eglarski, po-
zna³em wielu ciekawych ludzi, a zami³owanie  do morza  -
pomimo tego, ¿e dawno opuœci³em mury jaworzañskiego gim-
nazjum- nie tylko pozosta³o, ale zaowocowa³o. Bowiem na-
wet uda³o mi siê wraz z kole¿ankami stworzyæ  Szkolne Ko³o
LMiR w IV LO im KEN w Bielsku-Bia³ej.
EJ: Nie obawia³ siê Pan, ¿e wówczas nie tylko nie  zyska
akceptacji rówieœników, ale jeszcze uznaj¹ Pana  za „ dzi-
waka” ?
W.Sabo; Szczerze mówi¹c nawet nad tym siê nie zastana-
wia³em.  Nie ukrywam, ¿e pocz¹tkowo traktowano mnie i
kole¿anki z Jaworza- z którymi wspólnie zainicjowaliœmy
dzia³alnoœæ SK LMiR w IV LO-, jak „ dziwaków, ale pozytyw-
nie zakrêconych”.  Do nich nale¿a³em ja, Edyta Iskrzycka i
Magda Paw³owicz.  Ucz¹cy pocz¹tkowo nie byli zachwyce-
ni naszym pomys³em stworzenia w liceum Ligii. Uda³o nam
siê do tego przekonaæ nauczycielkê fizyki Pani¹ Janinê Kulê.
Zmiana nastawienia przysz³a, kiedy zaczêliœmy odnosiæ wiêk-
sze sukcesy na  obozach szkoleniowych, Zlotach Jungów,
czy te¿ konkursach na najlepiej pracuj¹ce SK LMiR w Pol-
sce, gdy pokonaliœmy  nawet morskie technika i licea.  Wów-
czas dziêki dzia³alnoœci Ligi  bielskie IV LO sta³o siê zna-
cz¹c¹ szko³¹ w ogólnopolskich strukturach LMiR , docenio-
no  to co robiliœmy. Odchodz¹c z liceum- ju¿ jako absolwent
-, otrzyma³em z tego tytu³u nagrodê i podziêkowanie.  Zreszt¹
obecnie, bêd¹c studentem pedagogiki resocjalizacyjnej na-
dal dzia³am w LMiR  i wspó³pracujê z IV LO, jestem opieku-

nem-wychowawc¹ m³odzie¿y, podczas wyjazdów na obozy
szkoleniowe.
EJ: Przez pewien czas  by³ Pan równie¿ redaktorem „Echa
Jaworza”, chyba najm³odszym redaktorem w historii miesiêcz-
nika. Jak Pan wspomina  swoj¹ pracê w  gazecie?
W.Sabo; Tak, chyba by³em najm³odszym redaktorem w hi-
storii Echa Jaworza, a na pewno w ówczesnym sk³adzie re-
dakcji. Przede wszystkim by³ to mój pierwszy kontakt z dzien-
nikarstwem, w tym czasie by³em uczniem  jaworzañskiego
gimnazjum. Pamiêtam, ¿e mimo m³odego wieku  ca³y ze-
spó³ redakcyjny przyj¹³ mnie bardzo serdecznie, pozosta-
wiaj¹c du¿¹ swobodê w zakresie doboru tematyki tekstów  i
samego warsztatu dziennikarskiego. Jak pamiêtam by³ to
krótki okres kilku miesiêcy na prze³omie  2000/2001  roku,
wówczas redaktorem naczelnym Echa by³ Franciszek Karol
Szpok
EJ: Obecnie studiuje Pan, pracuje, dzia³a w Lidze. Zatem
czy planuje Pan  kiedyœ powrót do dziennikarstwa?
W.Sabo: Tak i to w nied³ugim czasie.  Jak ju¿ mówi³em na-
dal aktywnie dzia³am w LMiR. Wspólnie z Andrzejem St¹-
siekiem uzgodniliœmy  projekt naszej lokalnej gazety-kwar-
talnika zwi¹zanego z dzia³alnoœci¹ Okrêgu Bielskiego LMiR.
Ja zosta³em redaktorem naczelnym, a moj¹ zastêpczyni¹
Anna Suchy równie¿ z Jaworza. W chwili obecnej „dogrywa-
my” sk³ad redakcji  i ca³¹ logistykê. Chcemy docieraæ g³ów-
nie do szkó³ – pocz¹wszy od podstawówek po licea. Na-
szym celem jest  propagowanie  wœród dzieci i m³odzie¿y
idei  LMiR. Zamierzamy pisaæ sami, ale i udostêpniaæ ³amy
naszego kwartalnika uczestnikom Zlotu Jungów, Flisu Od-
rzañskiego, rejsów szkoleniowych na ORP „Iskra” itd. Dzie-
l¹c siê naszymi prze¿yciami z rejsów, radami jak mo¿na
zostaæ „wilkiem morskim”, opisuj¹c ciekawe przygody- nie-
raz dodaj¹ce sporej dawki adrenaliny, mo¿liwoœciami zoba-
czenia Polski z tej „innej strony”, od morza  lub rzeki, -mamy
nadziejê, ¿e przez ten kwartalnik zachêcimy innych do dzia-
³ania  i wykorzystania dla siebie tego, co mo¿e daæ Liga
Morska i Rzeczna.                           Dziêkujê za rozmowê

Piotr Filipkowski

DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ¥DOWEGO

NR 1 W JAWORZU,
¯YCZY

WSZYSTKIM MIESZKAÑCOM JAWORZA
SZCZÊŒLIWYCH, POGODNYCH

I RODZINNYCH ŒWI¥T BO¯EGO NARODZENIA
ORAZ POMYŒLNOŒCI W NADCHODZ¥CYM

ROKU 2009
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I w Jasienicy morze kochaj¹
Liga Morska i Rzeczna po s¹siedzku

W poprzednim numerze Echa pisaliœmy obszernie o posie-
dzeniu Zarz¹du G³ównego LMiR w Jaworzu. Goœcie znad morza
odwiedzili wraz z przedstawicielami gminy Jaworze Zespó³
Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy. Opiekunk¹ tamtejszego
SKLMiR i nauczycielem w jasienickiej szkole jest mieszkan-
ka naszej gminy Alicja Iskrzycka. Podczas spotkania dzieci
przedstawi³y inscenizacjê pt „Na ratunek ziemi”.
Spektakl spotka³ siê z uznaniem publicznoœci, zaœ prezen-
tacji dorobku szko³y, jak i Gminy Jasienica podj¹³ siê wójt
Janusz Pierzyna. Z uznaniem  wobec  uczniów wypowia-
dali siê tak¿e„ligowcy”, szczególnie akcentuj¹c wiedzê m³o-
dych ludzi z zakresu ekologii. Po oficjalnej czêœci Alicja
Iskrzycka zaprosi³a wszystkich do zwiedzania mini muzeum
marynistycznego, mieszcz¹cego siê jasienickiej szkole.
Trzeba przyznaæ, ¿e  wystrój, zgromadzone eksponaty oraz
prezentacja dorobku „wilków morskich” robi¹ niesamowite
wra¿enie.

O kilka s³ów dla Echa Jaworza poprosiliœmy Alicjê Iskrzyck¹.
EJ; Jak zaczê³a siê Pani „przygoda” z morzem i Lig¹?
A.Iskrzycka:  Wszystko zawdziêczam mojej córce, która by³a
uczennic¹ jaworzañskiego gimnazjum, gdzie pan Andrzej St¹-
siek  zaszczepi³ w niej morskiego bakcyla. Córka zaczê³a wy-
je¿d¿aæ na Zloty Jungów, obozy itp. Chc¹c nie chc¹c sama
zaczê³am  interesowaæ siê  Lig¹ Morska i Rzeczn¹.  Stwierdzi-
³am, ¿e warto spróbowaæ,  za³o¿yæ ko³o w szkole w Jasienicy.
EJ;  Jak d³ugo zatem dzia³acie?
A.Iskrzycka; - Rozpoczêliœmy we wrzeœniu 2002 roku.  Po-
dobnie jak m³odzie¿  z gimnazjum w Jaworzu w³¹czaliœmy
siê w ogólnopolskie  obozy w Pucku, Œwinoujœciu oraz Zloty
Jungów, a tak¿e braliœmy udzia³ we Flisie Odrzañskim. Oczy-
wiœcie bior¹c pod uwagê  wiek dzieci, nasza dzia³alnoœæ nie-
co ró¿ni siê od tej prowadzonej w gimnazjach i liceach. Po-

nadto w ca³ym Okrêgu Bielskim LMiR jesteœmy chyba je-
dyn¹  szko³¹ podstawow¹ bior¹c¹ udzia³ w pracach ligi.
EJ:  Ilu amatorów morskich przygód liczy SK LMiR w Jasienicy i jakie
warunki nale¿y spe³niaæ, by znaleŸæ siê w tym zacnym gronie?
A.Iskrzycka: Na dzieñ dzisiejszy jest to grupa 28 dzieci. 5
grudnia bêdziemy mieæ u siebie tzw „chrzest morski” czyli
przyjêcie w poczet naszego ko³a nowych cz³onków i kandy-
datów. Liczba ta ze zrozumia³ych wzglêdów zmienia siê rok-
rocznie, ale mniej wiêcej stale utrzymuje siê na poziomie
ponad 25 osób.  Kandydatem na „wilka morskiego” mo¿e zo-
staæ uczeñ klasy III szko³y podstawowej, od klasy IV mo¿e ju¿
byæ pe³noprawnym cz³onkiem ko³a. Najaktywniejsi dzia³acze
ko³a maj¹ szanse wyje¿d¿aæ na wspomniane wy¿ej obozy szko-
leniowe. Muszê w tym miejscu dodaæ, ¿e nasze ko³o – podob-
nie, jak to przy jaworzañskim gimnazjum- równie¿ korzysta ze
wsparcia i dobrego serca  pani dr El¿biety Marsza³ek. Wa¿na
jest tak¿e postawa samych dzieci, które s¹ autentycznie zain-
teresowane tematyk¹ morsk¹ i ekologi¹.  Milusiñscy chc¹ przy-
chodziæ na ligowe spotkania, a swego rodzaju magnesem  jest
mo¿liwoœæ prze¿ycia realnej morskiej przygody podczas obo-
zów. Nasza dzia³alnoœæ nie by³aby mo¿liwoœæ, gdyby nie wspar-
cie ze strony samorz¹du – szczególnie wójta gminy Jasienica,
gdzie znajduje siê szko³a - Janusza Pierzyny.
EJ; Na koniec kilka s³ów o jasienickim mini-muzeum lub, jak
kto woli o „izbie morskiej”.
A.Iskrzycka: Dziêki uprzejmoœci dyrekcji szko³y , a konkret-
nie pani dyrektor Ewy Pyka - nasze ko³o dosta³o lokal na
swoje  ligowe spotkania.  Z ka¿dego  wyjazdu coœ przywozi-
my. Czêœæ eksponatów jest nam darowana, np. sieæ ryback¹
bêd¹c¹ elementem wystroju sali dostaliœmy  podczas poby-
tu w DŸwirzynie.  Puchary i dyplomy – to efekt pracy dzie-
ciaków. Ponadto, kiedy jesteœmy na ró¿nych zgrupowaniach
sami sk³adamy siê i wspólnie wybieramy zakup jakiegoœ
eksponatu do naszego morskiego muzeum. To symboliczne
przypieczêtowanie faktu, ¿e wszyscy czujemy siê odpowie-
dzialni za to nasze wspólne dzie³o.

Rozmawia³ P.Filipkowski
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Waleczni Jaworzanie
W dniach 14-16 11 08 w Tokol na Wêgrzech po raz 12 odbyly
siê Mistrzostwa Europy kadetów i juniorów w kick-boxingu w
formulach semi i light-contact.
Reprezentacja klubu Beskid-dragon w skladzie Marysia Szatan, Syl-
wia Szymala, Natalia Turchan, Kornelia Kieloch, Gabriela Pezda, Magda
Piekarska , Magda Walewska , Karolina Konieczny, Mateusz Wa-
szek, Kamil £agowski, Juliusz Szatan i Robert Szatanik, Patrycja
Leœ, Angela Sulikowska Konrad Rybij, zdoby³a ³¹cznie 11 medali. W
zawodach bra³o udzia³ przesz³o 400 zawodników z 8 pañstw Europy.
Teraz szczegó³owe wyniki:
srebrne medale i tytu³ wicemistrza zdobyli:
Natalia Turchan s-c kat. plus 47 kg
Sylwia Szymala s-c kat. minus 47 kg
Marysia Szatan s-c kat. minus 28 kg
Magda Piekarska s-c kat. minus 35 kg
Karolina Konieczny s-c kat. plus 37 kg
br¹zowe medale w formule semi-contact zdobyli:
Magda Walewska, Gabriela Pezda, Kornelia Kieloch, Robert
Szatanik
br¹zowe medale w kategori light-contact zdobyli:
Gabriela Pezda, Kornelia Kieloch,
Na wyró¿nienie zas³uguj¹ tak¿e dwie zawodniczki, którym
brak³o jednego punktu do zdobycia z³otego medalu. W wal-
kach fina³owych przegra³a Natalia Turchan 4 do 3 i Sylwia

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
Szymala 7do 6, by³y o przys³owiowy w³os od najwy¿szego
miejsca na podium.
Natalia Turchan w walce fina³owej po bardzo mocnym kop-
niêciu na g³owê rywalki mog³a wygraæ przez RSC, ale po
konsultacji medycznej lekarz zawodów dopuœci³ zawodnicz-
kê z Chorwacji do walki i w ostatnich sekundach zdoby³a
punkt  tym samym odbieraj¹c nam zloty medal.
Bardzo dobrze walczyli Juliusz Szatan i Kamil £agowski, ale
po wygranych walkach eliminacyjnych brak³o szczêœcia i nie
dostali siê do strefy medalowej.
Obecnie zawodnicy przygotowuj¹ siê do wyjazdu na Puchar
Europy do Kutiny w Chorwacji. W imieniu wszystkich za-
wodników dziêkujemy Dariuszowi Szatanowi za pomoc w
zorganizowaniu wyjazdu, jest on naszym dobrym duchem
od wielu lat, pomagaj¹c nam bezinteresownie.

KOMENDANT POLICJI RADZI

Uwaga!
Fajerwerki mog¹ byæ niebezpieczne!
Okres Nowego Roku i karnawa³u zwi¹zany jest z zakupem
materia³ów pirotechnicznych i sztucznych ogni. Zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami istnieje ca³kowity zakaz ich
sprzeda¿y dzieciom i m³odzie¿y do lat 18.
Sprzedawcy, który naruszy zakaz grozi kara nawet do 2 lat
pozbawienia wolnoœci. Ponadto przepisy nak³adaj¹ obowi¹-
zek oznaczenia wyrobu pirotechnicznego  poprzez okreœle-
nie: nazwy i klasy wyrobu, numeru obowi¹zuj¹cej normy, na-
zwy  i adresu producenta lub importera oraz wyposa¿enie
wyrobu w polsk¹ instrukcjê u¿ytkowania. Sprzeda¿ wyrobów
bez oznakowania lub oznaczonych nieprawid³owo stanowi

wykroczenie zagro¿one kar¹ ograniczenia wolnoœci, albo
grzywny do 1500 z³.
Pamiêtajmy!
- zakupione petardy powinny mieæ polski atest, nie ku-
pujmy petard niewiadomego pochodzenia bez polskich
oznaczeñ i instrukcji obs³ugi, - nie odpalajmy petard w
stanie nietrzeŸwym oraz w miejscach i okolicznoœciach
mog¹cych naraziæ na niebezpieczeñstwo inne osoby, -
nieletni podczas odpalania fajerwerków powinni byæ pod
czujn¹ opiek¹ doros³ych.

 podkom. Elwira Jurasz
Oficer Prasowy

Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Bia³ej

Uwaga Reklamodawcy
Og³oszenia reklamowe na dany miesi¹c s¹ przyjmowane  do drugiego wtorku  poprzedniego miesi¹ca w sekretariacie
Urzêdu Gminy Jaworze. Redakcja nie odpowiada za treœæ  zamieszczanych reklam
Cena 1 segmentu og³oszeniowego o wymiarach 9,2 cm x 4 cm= 36,8 cm kw  wynosi 33zl z podatkiem VAT. Z
uwzglêdnieniem , ¿e rozmiar czcionki nie mo¿e byæ mniejszy  ni¿ 12 pkt
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Og³oszenie Banku Spó³dzielczego w Jasienicy
Zarz¹d Banku Spó³dzielczego w Jasienicy
poszukuje
Generalnego Wykonawcy do realizacji inwestycji obiektu budynku filii Banku Spó³dzielczego w Jaworzu na parceli nr 79/
13, przy ul. Zdrojowej /s¹siedztwo Urzêdu Gminy w Jaworzu/ wraz z zagospodarowaniem terenu i doprowadzeniem
mediów. Ogólne dane techniczne projektowanego budynku: obiekt dwukondygnacyjny, o konstrukcji tradycyjnej tj. cera-
miczno-¿elbetowej, dach wielospadowy drewniany. Ogólna powierzchnia u¿ytkowa budynku to 629,30 m2.
Inwestor wymaga z³o¿enia oferty wykonawczej w terminie do 16.01.2009 r., która zawieraæ bêdzie kompleksow¹ wycenê
inwestycji, terminowy harmonogram realizacji, proponowan¹ listê podwykonawców i dostawców urz¹dzeñ, referencje
wykonawcze firmy oraz aktualne zaœwiadczenie o prowadzonej dzia³alnoœci. Planowany termin rozpoczêcia realizacji
budowy to II kwarta³ 2009r., a zakoñczenia budowy oraz oddania do u¿ytku to II, III kwarta³ 2010 r.
Z dokumentacj¹ inwestycji mo¿na zapoznaæ siê w siedzibie Banku Spó³dzielczego w Jasienicy, po uprzednim kontakcie
tel. z nr 608 368 226.

Jak co roku koñcem paŸdziernika odby³a siê w szkole im-
preza z okazji halloween.  W X, jubileuszowej edycji ch³opcy
uczyli siê angielskiego œpiewaj¹co – dos³ownie i w przeno-
œni, gdy¿ tym razem pod opiek¹ organizatorki zabawy p.
Jadwigi Kruczek  przygotowali piosenki legendarnego ju¿
zespo³u ABBA (z musicalu „Mamma mia!”) w wersji karaoke.
W ten niekonwencjonalny sposób przyswoili nie tylko popu-
larne piosenki, ale i mnóstwo nowej wiedzy.
Na pocz¹tku listopada rozpoczê³a siê w naszej szkole kolej-
na edycja akcji „Góra grosza” organizowanej pod patrona-
tem towarzystwa „Nasz Dom”. Przy pomocy samorz¹du
ch³opcy zbieraæ bêd¹ grosiki, które przekazane zostan¹ naj-
bardziej potrzebuj¹cym dzieciom z domów dziecka.
Listopad to przede wszystkim rocznica odzyskania niepod-
leg³oœci, któr¹ delegacja wychowanków MOW uczci³a sk³a-

daj¹c wi¹zanki pod jaworzañskimi pomnikami. Ch³opcy
uczestniczyli równie¿ w uroczystych obchodach tego œwiê-
ta z udzia³em ¿o³nierzy Wojska Polskiego na cmentarzu
¿o³nierskim w Bielsku – Bia³ej. Œwiêto zakoñczy³ konkurs
wiedzy historycznej i pieœni patriotycznej zorganizowany
przez p. R. Brodê, I. Byrdziaka oraz p. B. Ociepkê.
Nie zabrak³o w listopadzie zawodów sportowych; na p³ywal-
ni „Delfin” w Skoczowie pod okiem p. Doroty Stañczyk ch³opcy
zmagali siê w p³ywaniu na czas, skokach do wody i wy³awia-
niu kr¹¿ka. Miesi¹c zakoñczy³ siê imprez¹ andrzejkow¹ zor-
ganizowan¹ przez samorz¹d. Nie zabrak³o wró¿b, konkur-
sów i oczywiœcie lania wosku.
Choæ aura jesienno – wiosenna, wygl¹damy prawdziwej zimy.
Sprzêt narciarski gotowy do sezonu, zaklinamy tylko œnieg.
A przede wszystkim czekamy, kiedy ogarnie nas magiczny
œwi¹teczny nastrój.                                                   A.S.

Z ̄ YCIA MOW
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Agencja Us³ug Jêzykowych
Polok Krzysztof

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

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

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

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.

Atrakcyjne pomieszczenia
do wynajêcia

w centrum Jaworza przy ul. Zdrojowej 78,
na II piêtrze siedziby firmy

Berndorf  Baderbau Sp. z o. o.
o powierzchni 30m2 i 19m2.

tel.033 82 89 700

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesiêcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urz¹d Gminy Jaworze z siedzib¹: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze;

adres redakcji: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,  tel. 033 8172 195, 033 8172 813, 033 8172 534, Fax 033 8172 871, e-mail: echo@jaworze.pl;

internet: http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespó³ redakcyjny: Piotr Filipkowski - Redaktor Naczelny, Redaktor - Agata Jêdrysko. Druk: Wydaw-

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

Bezkrwawe
£owy

Turniej Gmin

Kulinarne Dziedzictwo

str. 9

wiêcej w artykule
„Raj dla podnie-
bienia”, str. 17
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