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Dzieñ Patrona w Gimnajzum nr 1
Dzieñ Patrona szko³y jest zawsze szczególnym momentem w
¿yciu placówki oœwiatowej. Nie inaczej by³o i tym razem.

Uroczystoœæ  ta
by³a szczególnie
wa¿na - meda-
lem Pro Memoria
o d z n a c z o n o
dwóch pracowni-
ków szko³y; Jani-
nê Holeksê – dyrektor gimnazjum i Barbarê Staœ - nauczyciela
przedmiotowego. Wiêcej na stronach 15-16.

Sylwester, spotkania
wigilijne i wystawy

To tylko niektóre z wielu wyda-
rzeñ w  jakie obfitowa³ miesi¹c
grudzieñ. O spotkaniach wigilij-
nych, koncertach, wystawach pi-
szemy na stronach 20-23. Zachê-
camy  do siêgniêcia wspomnie-
niami do tych jak¿e mi³ych chwil.

W grudniowym numerze Echa Jaworza na stronie 15 pisaliœmy o
wynikach konkursu fotograficznego. W tym numerze prezentuje-
my wybrane prace laureatów II miejsca w kategorii szkó³.

Bezkrwawe
³owy

II miejsce
Malwina Witkowska
SP 1 kl IV a

II Miejsce Marta Tomala
Gimnajuzm nr 1
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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE

W dniu 27 listopada 2008  odby³a siê XXI sesja Rady Gminy
Jaworze. Obrady otworzy³  przewodnicz¹cy RG Andrzej Œliw-
ka, który powita³ radnych i goœci przyby³ych na sesjê. Na
sesji by³o obecnych 15 radnych co czyni³o obrady prawo-
mocnymi.
Wyst¹pienie goœci.
G³os zabra³ radny powiatowy Rudolf Galocz, który odniós³
siê do rozmowy podczas XIX sesji, a temat dotyczy³ rozdy-
sponowania dotacji w województwie œl¹skim. Ponadto R. Ga-
locz wyjaœni³, i¿ treœæ przedmiotowej dyskusji trafi³a do ów-
czesnego cz³onka Zarz¹du Województwa Œl¹skiego.
Powo³anie komisji uchwa³ i wniosków
Rada Gminy wybra³a do Komisji Uchwa³ i Wniosków radnego
Tadeusza Gruszczyka i radn¹ Eleonorê Golonka:15 - g³osów za.
Przyjêcie zmian do ustalonego porz¹dku obrad
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka odczyta³ porz¹dek
obrad. Radny Roman Lorek  wnioskowa³ aby wprowadziæ do po-
rz¹dku obrad punkt dotycz¹cy przedstawienia szczegó³owej in-
formacji o prowadzonych przez Wójta w latach 2006-2008 czyn-
noœciach zwi¹zanych z realizacj¹  projektu organizacyjno-finan-
sowego dotycz¹cego  budowy centrum balneologicznego.
Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok wyjaœni³, i¿ 5 grudnia
2008r. gmina og³asza przetarg na dzier¿awê przedmiotowej
nieruchomoœci zgodnie z podjêt¹ uchwa³¹.
Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok wnioskowa³ aby wpro-
wadziæ dodatkowy punkt do porz¹dku obrad w punkcie 6 ppkt.
n -uchwa³y w sprawie nadania nazwy drodze wewnêtrznej w
gminie Jaworze
Rada Gminy przeg³osowa³a proponowany porz¹dek obrad XXI
sesji Rady Gminy Jaworze wraz w wprowadzon¹ zmian¹:
14 – g³osów za,  1 – g³os wstrzymuj¹cy.
Zatwierdzenie protoko³ów z sesji
Rada Gminy zatwierdzi³a protokó³ z XIX sesji Rady Gminy
Jaworze przeprowadzonej w dniu 07.10.2008r.: 14 - g³osów
za, 1 – g³os wstrzymuj¹cy.
Rada Gminy zatwierdzi³a protokó³ XX sesji Rady Gminy Ja-
worze przeprowadzonej w dniu w dniu 22.10.2008r.: 15 - g³o-
sów za.
Podjêcie uchwa³ w sprawie;
okreœlenia wysokoœci stawek oraz zwolnieñ w podatku od
nieruchomoœci,
Temat omówi³a Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk.
Wyjaœni³a, i¿ w uchwale okreœlaj¹cej wysokoœæ stawek oraz
zwolnieñ w podatku od nieruchomoœci nast¹pi³y 4 zmiany w
stosunku do obowi¹zuj¹cej uchwa³y tj. od budynków miesz-

kalnych (2a), od budynków przeznaczonych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej (2b i 2c) oraz od gara¿y.
Odnoœnie stawek podatku od œrodków transportowych zmia-
na dotyczy podzia³u na dwa rodzaje samochodów- z katali-
zatorem i bez katalizatorów.
Op³ata od posiadania psów pozosta³a na poziomie z ubieg³e-
go roku, natomiast wysokoœæ op³aty targowej wzros³a o 2
z³ote.
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk przedstawi³a wy-
sokoœci poszczególnych stawek podatkowych.
Radny Roman Lorek poinformowa³, i¿ Komisja Bud¿etu i Finan-
sów przeanalizowa³a i jednog³oœnie zaopiniowa³a wszystkie uchwa³y
okreœlaj¹ce stawki podatkowe na 2009 rok.  Poinformowa³, i¿ ko-
misja analizowa³a równie¿ uchwa³ê w sprawie ekwiwalentu dla OSP.
Stwierdzi³, i¿ w przedmiotowej uchwale nale¿a³oby rozgraniczyæ
stawkê za akcjê bojow¹, i  za szkolenie. Poinformowa³, i¿ po wyja-
œnieniach skarbnika gminy komisja postanowi³a pozostawiæ staw-
kê na poziomie zaproponowanym w projekcie uchwa³y.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: okreœlenia
wysokoœci stawek oraz zwolnieñ w podatku od nieruchomo-
œci: 15 – g³osów za.
Okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transpor-
towych,
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: okreœlenia
wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych: 14
– g³osów za,  1 – nieobecny.
Op³aty od posiadania psów,
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: op³aty od
posiadania psów: 15 – g³osów za.
Op³aty targowej
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: 15 – g³osów za.
Uchylenie 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 czynszu
regulowanego za lokale mieszkalne,
Zastêpca Wójta Gminy Rados³aw Osta³kiewicz wyjaœni³, i¿
uchwa³y maj¹ charakter porz¹dkowy, poniewa¿ zosta³y one
uchylone przez S¹d Administracyjny z uwagi na brak kom-
petencji rady gminy w tym zakresie. Poinformowa³, i¿ uchy-
lenie przedmiotowych uchwa³ pozwoli na opracowanie wielo-
letniego planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym
gminy Jaworze.
Radny Krzysztof Kleszcz poinformowa³, i¿ Komisja Budow-
nictwa i Infrastruktury przeanalizowa³a i pozytywnie zaopi-
niowa³a przedstawione projekty uchwa³.

Sprawozdanie z XXI Sesji Rady Gminy Jaworze
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Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: 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
2001r. dotycz¹cych okreœlenia stawek czynszu regulowane-
go za lokale mieszkalne:
15 – g³osów za.
Uchylenia Uchwa³y Nr XXV/183/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.
dotycz¹cych okreœlenia minimalnych miesiêcznych stawek
czynszów za najem i dzier¿awê lokali u¿ytkowych i nieru-
chomoœci gruntowych bêd¹cych we w³adaniu gminy, a s³u-
¿¹cych prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej,
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie  uchylenia
Uchwa³y Nr XXV/183/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. dotycz¹-
cych okreœlenia minimalnych miesiêcznych stawek czyn-
szów za najem i dzier¿awê lokali u¿ytkowych oraz nierucho-
moœci gruntowych bêd¹cych we w³adaniu gminy, a s³u¿¹-
cych prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej:
15 – g³osów za,
Okreœlenia wysokoœci ekwiwalentu dla cz³onków ochotniczej
stra¿y po¿arnej,
Sekretarz Gminy Jaworze Anna Skotnica-Nêdzka poinformowa³a,
i¿ ustawodawca na³o¿y³ na gminê obowi¹zek podjêcia przedmioto-
wej uchwa³y. Wyjaœni³a, i¿ zaproponowana stawka zosta³a ustalona
na konwencie wójtów w celu zrównania stawek dla wszystkich dru-
hów z powiatu bielskiego. Przedstawi³a maksymaln¹ stawkê jaka
mo¿e zostaæ przyznana dla cz³onków ochotniczej stra¿y po¿arnej.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie okreœlenia
wysokoœci ekwiwalentu dla cz³onków ochotniczej stra¿y po-
¿arnej; 14 – g³osów za, 1 – nieobecny.
Przyjêcia Programu wspó³pracy gminy Jaworze z organiza-
cjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami uprawniony-
mi na rok 2009
Radna Krystyna Szczypka poinformowa³a, i¿ Komisja Edu-
kacji, Kultury, Sportu i Promocji przeanalizowa³a i pozytyw-
nie zaopiniowa³a przedmiotowy projekt uchwa³y.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie przyjêcia
Programu wspó³pracy gminy Jaworze z organizacjami poza-
rz¹dowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok
2009: 15 – g³osów za.
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Jaworze /plan A/,
Kierownik Ref. GI £ucja Habdas poinformowa³a, i¿ przedstawiono
dwie pojedyncze zmiany w dwóch planach zagospodarowania prze-
strzennego. Przedmiotowe zmiany uzyska³y pozytywne opinie po
czym, zosta³y wy³o¿one do wgl¹du. Poinformowa³a, i¿ do planu A
nie wp³ynê³y uwagi natomiast do planu C wp³ynê³y 3 uwagi.
Radny Krzysztof Kleszcz poinformowa³, i¿ Komisja Budow-
nictwa i Infrastruktury przeanalizowa³a i pozytywnie zaopi-
niowa³a zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Jaworze /plan A/.

Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Jaworze /plan A/:
15 – g³osów za
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Jaworze /plan C/
Radny Krzysztof Kleszcz poinformowa³, i¿ Komisja Budow-
nictwa i Infrastruktury przeanalizowa³a i pozytywnie, choæ
nie jednog³oœnie przeg³osowa³a rozstrzygniêcie wójta.
Rada przeg³osowa³a rozstrzygniêcie Wójta Gminy Jaworze
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego:
14 – g³osów za, 1 – wstrzymuj¹cy.
Radny Krzysztof Kleszcz poinformowa³, i¿ Komisja Budow-
nictwa i Infrastruktury przeanalizowa³a i pozytywnie zaopi-
niowa³a zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Jaworze /plan C/.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Jaworze /plan C/:
15 – g³osów za.
Ustalenia najni¿szego wynagrodzenia oraz wartoœci jednego
punktu w z³otych dla pracowników jednostek oœwiatowych
Gminy Jaworze
Radna Krystyna Szczypka poinformowa³a, i¿ Komisja Eduka-
cji, Kultury, Sportu i Promocji przeanalizowa³a przedmiotowy
projekt uchwa³y i pozytywnie go zaopiniowa³a. Rada Gminy prze-
g³osowa³a uchwa³ê w sprawie ustalenia najni¿szego wynagro-
dzenia oraz wartoœci jednego punktu w z³otych dla pracowni-
ków jednostek oœwiatowych Gminy Jaworze: 15 – g³osów za.
Upowa¿nienia Kierownika Gminnego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w Jaworzu do za³atwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej
Kierownik GOPS Dorota Sacher-Wejster poinformowa³a, i¿
nowa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
przewiduje, i¿ zadania w zakresie funduszu alimentacyjnego
spad³y na gminê. Ustawa przewiduje równie¿ przekazanie
zadañ wójta w tym zakresie na kierownika pomocy spo³ecz-
nej st¹d przedmiotowy projekt uchwa³y.
Wyjaœni³a, i¿ podjêcie powy¿szej uchwa³y spowodowa³o ko-
niecznoœæ wprowadzenia zmian do statutu Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej, który jest tematem nastêpnej uchwa³y.
Radny Jan Stekla poinformowa³, i¿ Komisja Ochrony Œrodo-
wiska, Rolnictwa i Polityki Spo³ecznej przeanalizowa³a przed-
miotowe projekty uchwa³ i pozytywnie je zaopiniowa³a.
Rada Gminy przeg³osowa³a tê uchwa³ê ;15 – g³osów za.
Zmiany Statutu Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Jaworzu
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: zmiany Sta-
tutu Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu: 15



2009 ROKSTYCZEÑ ECHO JAWORZA str. 4

– g³osów za.
Nadania nazwy drodze wewnêtrznej w gminie Jaworze,
Kierownik Ref. GI £ucja Habdas poinformowa³a, i¿ w³aœciciel
nieruchomoœci wyst¹pi³ z wnioskiem do Urzêdu Gminy o
nadanie nazwy ulicy. Wyjaœni³a, i¿ jest to droga prywatna,
której nazwa Miêtowa zosta³a zaakceptowana na Komisji
Budownictwa i Infrastruktury. Rada Gminy przeg³osowa³a
uchwa³ê w sprawie: nadania nazwy drodze wewnêtrznej w
gminie Jaworze: 15 – g³osów za.
Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok przedstawi³ sprawozda-
nie z pracy wójta w okresie miêdzysesyjnym oraz podejmo-
wane zarz¹dzenia. Odniós³ siê do sprawozdania udzia³u w:
w sesji Rady Powiatu Bielskiego, na której zosta³ przedsta-
wiony zakres inwestycji na drogach powiatowych w roku bie-
¿¹cym. Okaza³o siê, i¿ w gminie Jaworze nie dokonano in-
westycji w zwi¹zku z tym zosta³ z³o¿ony wniosek do bud¿e-
tu powiatu o inwestycje na terenie dróg powiatowych.
w spotkaniu z Wojewod¹ Œl¹skim w sprawie przebudowy
dróg lokalnych. Przedstawi³, sposób rozdzia³u œrodków i
uczestnictwa w programie. Wyjaœni³, i¿ gmina nie zamie-
rza uczestniczyæ w przedmiotowym programie by m.in. nie
zad³u¿aæ gminy maj¹c na uwadze inwestycje zwi¹zane z
kanalizacj¹.
Sprawy organizacyjne Rady Gminy
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zbigniew Putek przedstawi³
rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Œl¹skiego dotycz¹ce
podjêtej uchwa³y w sprawie powo³ania komisji doraŸnej, któ-
re stwierdzi³o niewa¿noœæ przedmiotowej uchwa³y. Odczyta³
uzasadnienie rozstrzygniêcia nadzorczego.
Radny Jerzy Ryrych stwierdzi³, i¿ radni w temacie inwesty-
cji, które mog¹ byæ niezgodne z planem zagospodarowania
przestrzennego s¹ bezradni. Poinformowa³ o podjêtych pró-
bach w przedmiotowym temacie. Stwierdzi³, i¿ w zaistnia³ej
sytuacji postanowi³ zaniechaæ podejmowanych dzia³añ.
Wiceprzewodnicz¹cy Zbigniew Putek podziêkowa³ dyrektor
szko³y podstawowej Nr 1 za udostêpnienie sali gimnastycz-
nej radnym.
Radny Zbigniew Putek zwróci³ siê z pytaniem dotycz¹cym
zakoñczenia budowy parkingu w centrum Jaworza. Zastêp-
ca Wójta Gminy Jaworze Rados³aw Osta³kiewicz poinformo-
wa³, i¿ parking zosta³ wykonany ze œrodków unijnych i zo-
sta³ w³aœciwie zakoñczony. Do oddania parkingu do u¿ytko-
wania koniecznym jest jedynie zakoñczenie procedury prze-
niesienia pawilonu handlowego. R.Osta³kiewicz ponadto po-
informowa³, i¿ zakoñczy³ siê przetarg na remont ul. Tury-
stycznej. Przed remontem drogi zostanie dokoñczony chod-
nik i umieszczone tablice /mapy/ Jaworza.
Radna Eleonora Golonka zwróci³a uwagê na powsta³e na
chodniku  przy ul. Turystycznej i zapadniêcia i st¹d poprosi-
³a o wyjaœnienie mo¿liwoœci usuniêcia usterek w ramach

gwarancji. R. Osta³kiewicz poinformowa³, i¿ najczêœciej gwa-
rancje na chodniki s¹ 24 lub 36 miesiêczne. Wyjaœni³, i¿
sprawa zostanie rozeznana, dodatkowo urz¹d po sezonie
zimowym robi przegl¹d chodników i studzienek.
Radny Jan Stekla  zwróci³ siê o wyjaœnienie  jakie jest zain-
teresowanie programem  niskiej emisji. R.Osta³kiewicz poin-
formowa³, i¿ w chwili obecnej jest ju¿ mniejsze zaintereso-
wanie projektem. W zwi¹zku z powy¿szym byæ mo¿e gmina
zrezygnuje z trzeciej czêœci projektu.
Radny Jan Stekla poruszy³ temat segregacji œmieci. Stwier-
dzi³, i¿ przepisy unijne reguluj¹ t¹ kwestiê i warto by³oby
przygotowaæ siê do spe³nienia ww. wymogów. W zwi¹zku z
powy¿szym poprosi³, czy by³aby mo¿liwoœæ „œci¹gniêcia” ure-
gulowañ prawnych podjêty przez inne gminy w przedmioto-
wej sprawie.
Rados³aw Osta³kiewicz  wyjaœni³, i¿ najwiêkszym problemem
jest œwiadomoœæ i kultura mieszkañców. Zobowi¹za³ siê œci¹-
gn¹æ regulacjê w przedmiotowym temacie z miasta Bielsko-
Bia³a i ̄ ywca, gdzie segregacja prowadzona jest od d³u¿szego
czasu.
Radny Jerzy Ryrych zwróci³ siê z pytaniem dotycz¹cym  ul.
Stokrotek – a konkretnie ewentualnie planowanej kanalizacji
z uwagi na koniecznoœæ wykonania remontu nawierzchni tej
ulicy. Zapyta³ te¿ jak wygl¹da sytuacja pod³¹czania siê miesz-
kañców do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej przy ul. Tury-
stycznej. Zastêpca Wójta Gminy Jaworze Rados³aw Osta³-
kiewicz odnoœnie ulicy Stokrotek zapewni³, i¿ rozezna temat
i udzieli odpowiedzi w najbli¿szym czasie.
W przypadku pod³¹czeñ na ul. Turystycznej wyjaœni³, i¿ zo-
sta³y wystosowane pisma do osób które nie pod³¹czy³y siê do
kanalizacji sanitarnej informuj¹ce, i¿ w przypadku nie pod³¹-
czenia siê na w³asny koszt zostanie wykonane pod³¹czenie
zastêpcze. W odpowiedzi na wys³ane pisma do urzêdu za-
czê³y sp³ywaæ pisma w których mieszkañcy przedstawiaj¹
w³asn¹ sytuacjê i prosz¹ o odroczenia, przesuniêcia terminu
realizacji itd. Stwierdzi³, i¿ ka¿de z takich pism nale¿y rozpa-
trzeæ indywidualnie.
Grupa obecnych na sesji mieszkañców wnioskowa³a o zor-
ganizowanie spotkania z organizacjami pozarz¹dowymi
w sprawie wykorzystania pomieszczeñ OSP Jaworze.
Stwierdzono m. in., ¿e zaistnia³a sytuacja wymaga podjêcia
rozmów i dzia³añ, gdy¿ obiekt ten zosta³ wybudowany w czy-
nie spo³ecznym.
Zastêpca Wójta Gminy Jaworze Rados³aw Osta³kiewicz wy-
jaœni³, i¿ obiekt jest w³asnoœci¹ OSP i urz¹d nie ma mo¿li-
woœci prawnych aby wp³yn¹æ na decyzje OSP. Poinformo-
wa³, i¿ urz¹d bêdzie pomocny przy zorganizowaniu przed-
miotowego spotkania i bêdzie w nim uczestniczy³. Poinfor-
mowa³, i¿ wójt dokona³ ju¿ wstêpnych ustaleñ z prezesem
OSP Jaworze.
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Radny Roman Lorek poruszy³ temat uczestnictwa radnego
gminy w komisji przetargowej oraz zastanowienie siê nad
organizacj¹ przetargów ofertowych.
Zastêpca Wójta Gminy Jaworze Rados³aw Osta³kiewicz po-
informowa³, i¿ nie ma takiej mo¿liwoœci aby radny by³ cz³on-
kiem komisji natomiast mo¿e braæ udzia³ w posiedzeniu ko-
misji przetargowej jako obserwator.
Radny Zbigniew Putek poruszy³ temat inwestycji pod nazw¹
budowa kolektorów przy ul. Azaliowej i zapyta³ czy Beskidz-
ki Zespó³ Leczniczo Rehabilitacyjny przy³¹czy³ siê do kana-
lizacji sanitarnej.

W dniu 22 grudnia  odby³a siê XXII sesja rady Gminy  Jawo-
rze. Obrady otworzy³ Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej
Œliwka , który zarazem  powita³  radnych, wójta, pracowni-
ków  Urzêdu Gminy Jaworze i przyby³ych goœci. W sesji
uczestniczyli wszyscy radni – tj 15 osób co stanowi³o o wa¿-
noœci g³osowañ i podejmowanych uchwa³.
Wyst¹pienia goœci
Nadkom. Wojciech Koz³owski podziêkowa³ Radzie Gminy za
wsparcie przy zakupie kamizelek, z przeznaczeniem dla poli-
cjantów ogniwa patrolowego. W.Koz³owski dokona³ prezenta-
cji  zakupionych kamizelek podkreœlaj¹c ich funkcjonalnoœæ.
Jednoczeœnie W.Koz³owski poinformowa³, ¿e samochody  dla
policjantów  powinny byæ  ju¿ po œwiêtach. Podziêkowanie te¿
wyrazi³ Pe³nomocnikowi Wójta ds. Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych Waldemarowi Saltariusowi za pomoc fi-
nansow¹.
Radny  Jan Stekla poruszy³ temat likwidacji pojemników „Pet”
bez wczeœniejszego ostrze¿enia zakoñczeniu tej akcji. Spra-
wê wyjaœni³a Sekretarz Anna Skotnicka Nêdzka,  informuj¹c
o tym, ¿e firmy  odmówi³y bezp³atnego wywozu segregowa-
nych odpadów ze wzglêdu na nieop³acalnoœæ tego przedsiê-
wziêcia. St¹d zgodnie z ustaw¹  gmina powróci do  obowi¹-
zuj¹cych zasad segregacji œmieci  u Ÿród³a czyli bezpoœred-
nio w gospodarstwach domowych. Nastêpnie wójt wyjaœni³,
¿e firma do tej pory  œwiadcz¹ca te us³ugi wycofa³a siê z tej
zbiórki, a  gminê nie staæ  na dop³acanie do  segregacji od-
padów, st¹d ka¿dy z mieszkañców winien  samodzielnie
zadbaæ o   segregacjê i wywóz œmieci we w³asnym zakresie.
Powo³anie Komisji uchwa³ i wniosków
Przewodnicz¹cy  Andrzej Œliwka do komisji uchwa³ i wnio-
sków zaproponowa³ radn¹ Irenê Mikler i Krzysztofa Klesz-
cza.Za przyjêciem tych kandydatur g³osowa³o 15  radnych.
Propozycje zmian do porz¹dku obrad
Wójt zaproponowa³ wprowadzenie do porz¹dku uchwa³ na-
stêpuj¹cych trzech punktów; przejêcie od  powiatu bielskie-
go zadania pod nazw¹ Budow¹ œcie¿ki rowerowej wzd³u¿
ulicy Cisowej, przejêcie od powiatu bielskiego zadania pod

nazw¹ Budowa œcie¿ki pieszo-rowerowej wzd³u¿ ulicy S³o-
necznej, przejêcia od powiatu bielskiego zadania pod nazw¹
Modernizacja œcie¿ki turystycznej  przy ulicy Wapienickiej
Odby³o siê glosowanie za przyjêciem zmienionego  porz¹d-
ku obrad poszerzonego   o w/w 3 punkty. Za przyjêciem zmian
g³osowa³o 15radnych
Zatwierdzenie protoko³u z poprzedniej sesji
G³osowa³o za 14 radnych, 1 g³os  wstrzymuj¹cy
Podejmowanie uchwa³ w sprawie:
A) zmian w bud¿ecie gminy na rok 2008,
Temat ten omówi³a Skarbnik Zofia Gruszczyk. Zmiany  zwi¹-
zane s¹ z dodatkowymi funduszami  koniecznymi  z wydat-
kami na wy¿ywienie dzieci w Przedszkolu nr 1 w Jaworzu.  .
Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 15 radnych
B) Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych, oraz Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Nar-
komanii na rok 2009
Temat omówi³  Pe³nomocnik Wójta Waldemar Saltarius- program
skierowany jest dla dzieci i m³odzie¿y na szkolne programy profi-
laktyki uzale¿nieñ, na wypoczynek dzieci, poradnictwo  psycholo-
giczne, dzia³alnoœæ œwietlicy, p³atne patrole w okresie wakacji
Projekt uchwa³y odczyta³  Z. Putek.  Za przyjêciem uchwa³y
g³osowa³o 15 radnych
C) uchwalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska na 2009r . Punkt ten omówi³a
skarbnik Zofia Gruszczyk - wydatki bêd¹ przeznaczone na
pielêgnacjê drzewostanu,  usuwanie azbestu, badania w za-
kresie niskiej emisji i upowszechnianie wiedzy o ochronie
œrodowiska wœród dzieci i m³odzie¿y, konkursy wiedzy o te-
matyce ekologicznej . Projekt uchwa³y by³ przedstawiony na
Komisji Ochrony Œrodowiska oraz Komisji Bud¿etu i Finan-
sów. Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o- 15 radnych
D) uchwalenia bud¿etu gminy Jaworze na rok 2009,
Zofia Gruszczyk omówi³a szczegó³owo projekt bud¿etu  gminy
na rok 2009. Komisja Bud¿etu i Finansów pozytywnie zaopi-
niowa³a projekt bud¿etu. Za przyjêciem uchwa³y  bud¿etowej
g³osowa³o 14 radnych, 1 g³os wstrzymuj¹cy

XXII Sesja Rady Gminy Jaworze

Zastêpca Wójta Gminy Jaworze Rados³aw Osta³kiewicz po-
informowa³, i¿ termin zakoñczenia inwestycji przypada na
koniec listopada.
Zg³aszanie wolnych wniosków
Radny Roman Lorek wycofa³ wczeœniej z³o¿ony wniosek w
sprawie zwo³ania nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jawo-
rze. Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka podziêko-
wa³ za aktywny udzia³ w obradach oraz zamkn¹³ obrady XXI
sesji Rady Gminy Jaworze V Kadencji.
Opracowano na podstawie Protoko³u Nr ASO 0052/XXI/08

z sesji Rady Gminy Jaworze V Kadencji
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S³owa podziêkowania za uchwalenie bud¿etu do radnych
skierowa³ wójt Z.Bylok
E) ustalenia zasad wynajmu lub dzier¿awy lokali u¿ytkowych
i nieruchomoœci gruntowych bêd¹cych we w³adaniu Gminy,
a s³u¿¹cych prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej
Punkt ten omówi³ wicewójt Rados³aw Osta³kiewicz. Krzysz-
tof Kleszcz przedstawi³ pozytywn¹ opinie Komisji Budow-
nictwa. G³osowanie za projektem uchwa³y ;  14 radnych za ,
1 g³os wstrzymuj¹cy
F) ustalenia najni¿szego wynagrodzenia oraz wartoœci jed-
nego punktu w z³otych dla pracowników Gminnego Zespo³u
Oœwiaty w Jaworzu
Omówi³a ten punkt Maria £epecka- Kierownik Gminnego Ze-
spo³u Oœwiaty. Opiniê przedstawi³a Krystyna Szczypka-
Przewodnicz¹ca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
– opinia pozytywna. Po odczytaniu projektu uchwa³y odby³o
siê g³osowanie. Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 15  radnych
G) wyra¿enia zgody na realizacjê projektu o nazwie „Pro-
gram aktywnej integracji w gminie Jaworze” wspó³finansowa-
nego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Projekt tej uchwa³y omówi³a Dorota Sacher-Wejster. Progra-
mem zosta³oby objêtych oko³o 400 osób- osoby d³ugotrwa³e
bezrobotne, matki opiekuj¹ce siê dzieæmi, osoby niepe³no-
sprawne. Opinie  projektu uchwa³y odczyta³ Jan Stekla- prze-
wodnicz¹cy Komisji Ochrony Œrodowiska. Za przyjêciem
uchwa³y g³osowa³o 15 radnych
H) I) J) – omówi³ te punkty  wicewójt Rados³aw Osta³kiewicz.
Dwa pierwsze projekty uchwa³ dotycz¹ budowy œcie¿ek pie-
szo-rowerowych na ulicy Cisowej i  S³onecznej . Koszt obu
zadañ wynosi oko³o 2,5 mln z³ Zadanie trzecie pkt J) doty-
czy modernizacji chodnika ul. Wapienickiej   na odcinku  przy-
leg³ym przy Parku Zdrojowym. Pieni¹dze na te cele zosta³y
gminie Jaworze ju¿ przyznane ze œrodków RPO w ramach
projektu Rozwój Infrastruktury Turystycznej Subregionu Po-
³udniowego.
Projekt uchwa³y  w sprawie przejêcia zadañ od powiatu biel-
skiego odczyta³ Zbigniew .Putek
W sprawie zdania przy ul. Cisowej  za g³osowa³o 15 radnych
Projekt uchwa³y  w sprawie przejêcia zadañ od powiatu biel-
skiego  dot ul. S³onecznej. Za g³osowa³o 15 radnych
Projekt uchwa³y w sprawie przejêcia zadañ  od powiatu biel-
skiego dot ul. Wapienickiej. Za g³sowa³o 15 radnych
Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie miêdzysesyjnym.
Przedstawienie zarz¹dzeñ podejmowanych przez Wójta
Gminy.
Wójt Z. Bylok  poinformowa³ o swoim spotkaniu  w Rydu³to-
wach z komendantem wojewódzkim Policji. Jak wynika z jego
relacji ogólnoœwiatowy kryzys nie ominie  równie¿ naszej
Policji. Na rok 2009 nie s¹ planowane ¿adne inwestycje. Gmina
Jaworze mia³a plany  inwestycyjne  wobec Biblioteki,  Oœrod-

ka Pomocy Spo³ecznej w zwi¹zku z planowanym opuszcze-
niem budynku Urzêdu Gminy przez Policjê, jednak w chwili
obecnej wszelkie plany pozostaj¹ w sferze marzeñ. To samo
dotyczy budynku Urzêdu Gminy w Jaworzu, który nale¿y do
powiatu bielskiego st¹d trudno te¿ inwestowaæ w coœ  co nie
nale¿y do gminy.  Choæ  samo ¿ycie jak powiedzia³ Z.Bylok-
zmusi nas do niezbêdnych inwestycji w ten budynek. Nastêp-
nie wójt omówi³ procedury rozpatrywania z³o¿onych wniosków
o œrodki unijne. OpóŸnienia na szczeblu centralnym s¹ tak
du¿e, ¿e istnieje realne ryzyko wykorzystania tych œrodków.
Wszystkie projekty utknê³y na szczeblach „ekspertów” .
Sprawy organizacyjne Rady Gminy
Krystyna Szczypka  przedstawi³a  projekt wspó³pracy   wypraco-
wany przez Komisjê Edukacji Kultury, Sportu i Promocji  z holen-
dersk¹  gmin¹ Moerdijk. Podczas XXII Jaworzañskiego Wrze-
œnia strona holenderska wyst¹pi³a do gminy Jaworze z propo-
zycj¹ nawi¹zania ponownej wspó³pracy nie okreœlaj¹c dok³adnie
jednak ani jej kierunków ani form. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu
i Promocji negatywnie oceni³a mo¿liwoœæ nawi¹zania takiej wspó³-
pracy. Wspó³praca z gmin¹ holendersk¹ wi¹¿e siê z du¿ymi kosz-
tami dla gminy Jaworze. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Pro-
mocji zasugerowa³a ewentualne podjêcie wspó³pracy z gmin¹
Moerdijk na poziomie  stowarzyszeñ lub placówek oœwiatowych.
Przewodnicz¹cy Andrzej Œliwka poinformowa³, ¿e do Rady
Gminy wp³ynê³o wiele ¿yczeñ œwi¹tecznych i noworocznych
za co serdecznie podziêkowa³.
Zapytania i interpelacje radnych
Jedno z pytañ dotyczy³o zapytania radnego Jerzego Ryry-
cha i odnosi³o siê do  ochrony zabytków. Finanse na utrzy-
manie biblioteki praktycznie nie uleg³y podwy¿ce, a zdaniem
radnego nale¿a³oby i tê sumê podnieœæ, jeœli nie w tym bu-
d¿ecie to w przysz³orocznym.
Skarbnik Zofia Gruszczyk poinformowa³a, ¿e dotacja dla bud¿e-
tu biblioteki wzros³a porównywalnie  na poziomie ca³ego  powia-
tu. Biblioteka nasza nie p³aci za wynajem pomieszczeñ (mieœci
siê w UG), nie p³aci za media – koszty dotycz¹ ca³ego  budynku.
Kierownik Biblioteki Danuta Krzywolak- Worotyñska – stwierdzi-
³a, ¿e g³ównym problemem gminnej biblioteki nie jest brak pie-
niêdzy, ale brak czytelni,  ciasnota i tym samym  brak miejsca.
Wójt gminy Z.Bylok potwierdzi³, ¿e warunki lokalowe biblioteki
s¹ trudne. Doda³, te¿ ¿e problem ten bêdzie mia³ na uwadze.
Póki co rozpoczyna siê  remont tzw  agronomówki przy ul. Wa-
pienickiej gdzie bêdzie miejsce  dla  spotkañ stowarzyszeñ, or-
kiestry dêtej Glorieta itp.
Radny Jan Stekla poruszy³ temat inwestycji na ul Sosnowej  bêd¹-
cej w tej chwili w rêkach prywatnych co utrudnia   gminne inwesty-
cje na  tym terenie. Kolejny temat dotyczy³  prywatyzacji PKS i
wp³ywu tych dzia³añ  na poprawê warunków  komunikacyjnych  w
naszej gminie. Odpowiadaj¹c wójt Zdzis³aw Bylok stwierdzi³, ¿e
do tej pory nie wp³yn¹³ wniosek ze strony mieszkañców ul.
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Sosnowej o przekazanie tej drogi na rzecz gminy. Z kolei
mieszkanka ul Sosnowej stwierdzi³a, ¿e mieszkañcy nie maj¹ na
to wp³ywu gdy¿ w³aœcicielem drogi s¹ inne osoby i sytuacja nie
jest  tak prosta jakby siê wydawa³a.
Walter Wehsoly podziêkowa³ Radzie Gminy , Wójtowi  i spon-
sorom  za pomoc dla  Klubu Czarni Jaworze.
Wolne wnioski
Nie zg³oszono ¿adnych wniosków.

W miesi¹cu grudniu 2008 roku swoje posiedzenia odby³y
wszystkie problemowe Komisje Rady Gminy.
W dniu 16.12.2008r. odby³y siê posiedzenia : Komisji Ochro-
ny Œrodowiska, Rolnictwa i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.
W dniu 18.12.2008r. odby³o siê posiedzenie Komisji Budownic-
twa i Infrastruktury wspólnie z Komisj¹ Inwentaryzacji.
G³ównym tematem wszystkich posiedzeñ by³o wydanie opinii do
projektu Uchwa³y w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Jaworze
na 2009 rok. Tworzenie projektu uchwa³y bud¿etowej trwa³o kilka
miesiêcy, przy wspó³udziale jednostek organizacyjnych Urzêdu

Sprawozdanie z odbytych posiedzeñ Ko-
misji Rady Gminy Jaworze w grudniu 2008r.

Uchwa³a Nr XXII/199/08 Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia bud¿etu

gminy Jaworze na rok 2009
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /t.j. Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2
i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./

Rada Gminy Jaworze uchwala co nastêpuje:
§ 1

1.Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2009 w wysokoœci
24 085 000,00 z³ w tym:
1) Dochody bie¿¹ce           15 586 462,27
2) Dochody maj¹tkowe 8 498 537,73
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.
2.Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa zwi¹zane z realizacj¹ za-
dañ z zakresu administracji rz¹dowej w kwocie 1 042 997,00z³,
jak w za³¹czniku Nr 5 do uchwa³y,
2) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa zwi¹zane z realizacj¹ za-
dañ w³asnych w kwocie 153 815,00z³, jak w za³¹czniku Nr 6 do
uchwa³y,

§ 2
1.Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2009 w wysokoœci
26 149 000,00 z³ w tym:
1) Wydatki maj¹tkowe 12 533 153,37
2)Wydatki na wynagrodzenia i pochodne   7 267 526,00
3)Dotacje      538 840,00

Przewodnicz¹cy Rady Gminy podziêkowa³ wszystkim za udzia³
w XXII Sesji Rady Gminy. Koñcz¹c swoje wyst¹pienie  Prze-
wodnicz¹cy A. Œliwka z³o¿y³ wszystkim ¿yczenia œwi¹teczne i
noworoczne. Nastêpnie odczyta³ ¿yczenia œwi¹teczne  ,które
nap³ynê³y do Rady Gminy od mieszkañców. ̄ yczenia  skiero-
wa³o równie¿ Ko³o  Gospodyñ Wiejskich, Oœrodek Promocji
Gminy Jaworze, radni…. Zatwierdzi³ do druku

Andrzej Œliwka- Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze

Gminy, Radnych i wszystkich zainteresowanych. Po g³êbokiej
analizie projektu w/w uchwa³y wszystkie Komisje wyda³y pozy-
tywn¹ opiniê do projektu, koncentruj¹c siê na wielkoœciach bu-
d¿etowych dotycz¹cych w³aœciwym im komisjom.. Ukoronowa-
niem prac nad bud¿etem na 2009 rok by³o posiedzenie w dniu
19.12.2008r. Komisji Bud¿etu i Finansów, w którym uczestni-
czyli równie¿ Przewodnicz¹cy wszystkich komisji problemowych,
przedstawiaj¹c uwagi i stanowisko ich komisji. Komisja Bud¿etu
i Finansów po zapoznaniu siê i przeanalizowaniu projektu uchwa³y
wyda³a pozytywn¹  opiniê ca³ego projektu uchwa³y w sprawie
uchwalenia bud¿etu gminy Jaworze na 2009 rok.

Opracowa³ Zbigniew Putek
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze

4)Wydatki na obs³ugê d³ugu      130 000,00
5)Pozosta³e wydatki  bie¿¹ce   5 679 480,63
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.

§ 3
1.Ró¿nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi planowany
deficyt bud¿etu w kwocie 2 064 000,00 z³, który zostanie pokryty
przychodami pochodz¹cymi z kredytów bankowych zgodnie z za-
³¹cznikiem 4a.
2.Ustala siê przychody bud¿etu w kwocie 2 646 343,00 z³ i rozcho-
dy bud¿etu w kwocie 582 343,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.

§ 4
Ustala siê:
1.Wydatki maj¹tkowe bud¿etu w wysokoœci 12 533 153,37 z³
zgodnie z za³¹cznikiem 3a.
2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w la-
tach 2009-2011 zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.
3.Wydatki na programy i projekty realizowane ze œrodków pocho-
dz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.

§ 5
Ustala siê dochody i wydatki bud¿etu zwi¹zane z realizacj¹:
1Zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleco-
nych odrêbnymi ustawami zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.
2Zadañ w³asnych finansowanych z dotacji celowych otrzymanych
z bud¿etu pañstwa  zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.

§ 6
W bud¿ecie tworzy siê rezerwy w ³¹cznej kwocie 465 000,00 z³ w
tym rezerwê ogólna na wydatki nieprzewidziane w bud¿ecie

203 000,00
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rezerwê celow¹ na finansowanie zadañ z zakresu zarz¹dzania
kryzysowego        20 000,00
rezerwê celow¹ na odprawy emerytalne UG      110 000,00
rezerwê celow¹ na odprawy emerytalne i fundusz nagród SP 1

37 800,00
rezerwê celow¹ na  fundusz nagród Przedszkole nr 1

1 200,00
rezerwê celow¹ na odprawy emerytalne i fundusz nagród Przed-
szkole nr 2        18 000,00
rezerwê celow¹ na odprawy emerytalne i fundusz nagród Gim-
nazjum        55 500,00
Odprawy emerytalne GZO        19 500,00

§ 7
1.Ustala siê dochody w kwocie 110 000,00 z³ z tytu³u wydawania
zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
2.Ustala siê wydatki w kwocie 100 000,00 z³ na realizacjê zadañ
okreœlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych.
3.Ustala siê wydatki w kwocie 10 000,00 z³ na realizacjê zadañ
okreœlonych w gminnym programie przeciwdzia³ania narkoma-
nii. zgodnie z za³¹cznikiem nr 10

§ 8
Udziela siê z bud¿etu dotacji:
1 Dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na ³¹czn¹
kwotê 455 000,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.
2 Dotacji celowych na zadania w³asne gminy realizowane przez
podmioty nale¿¹ce i nie nale¿¹ce do sektora finansów publicz-
nych na ³¹czn¹ kwotê 70 000,00 z³, zgodnie za³¹cznikiem nr 8.
3 Pozosta³ych dotacji na ³¹czn¹ kwotê 13 840,00 z³ zgodnie z
za³¹cznikiem nr 7a.

§ 9
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoœci:
1) przychody 7 000,00 z³,
2) wydatki           19 000,00 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.

§ 10
Ustala siê kwoty dochodów podlegaj¹cych odprowadzeniu do
bud¿etu pañstwa w nastêpuj¹cych wysokoœciach:
1) dzia³ 750 6 500,00
2) dzia³ 852 5 000,00

§ 11
Ustala siê limity zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po¿yczek zaci¹ganych
na sfinansowanie przejœciowego deficytu bud¿etu w kwocie 300 000,00

§ 12
Upowa¿nia siê Wójta do:
1 Zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji papierów warto-
œciowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowe-
go deficytu bud¿etu do wysokoœci 300 000,00 z³,
2 Zaci¹gania zobowi¹zañ:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy in-
westycyjne, na programy i projekty realizowane ze œrod-
ków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych œrodków zagra-
nicznych oraz na zadania wynikaj¹ce z kontraktów woje-
wódzkich do wysokoœci okreœlonej w za³¹cznikach nr 3 oraz
nr 11,

2) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest nie-
zbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania jednostki i termin
zap³aty up³ywa w roku nastêpnym,
3) pozosta³ych zobowi¹zañ do kwoty 600 000,00 z³.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem prze-
niesieñ wydatków miêdzy dzia³ami.
4. Przekazania kierownikom jednostek bud¿etowych uprawnieñ
do dokonywania przeniesieñ w planie finansowym wydatków
5. lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach ban-
kowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu
gminy.

§ 13
1.Ustala siê, ¿e uzyskane przez jednostki bud¿etowe gminy
zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku bud¿eto-
wym zmniejszaj¹ wykonanie wydatków w tym roku bud¿eto-
wym.
2.Ustala siê, ¿e uzyskane przez jednostki bud¿etowe gminy zwroty
wydatków dokonanych w poprzednich latach bud¿etowych s¹
przyjmowane na dochody bud¿etu gminy, w roku w którym doko-
nano zwrotu tych wydatków.

§ 14
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Jaworze

§ 15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Œl¹skiego oraz
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.

Dochody bud¿etu gminy na rok 2009
Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr XX Rady Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2008r.
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Wydatki bud¿etu gminy na rok 2009
Za³acznik nr 2 do Uchwa³y Nr XXII/199/08 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2008r.
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Sukces czy pora¿ka?
Koniec roku to zawsze okazja do pod-
sumowañ minionego roku. Czyni¹ to
politycy, managerowie  firm, banków,
ale i my zwyczajni ludzie. Œwiêta i
prze³om roku to nie tylko  okazja do
sk³adania ¿yczeñ,  ale chyba przede
wszystkim  wysuwania nieraz bardzo
ambitnych planów na przysz³oœæ.   W
sferze polityki  obietnice dotycz¹ ca-
³ego kraju , regionu oraz poszczególnych miejscowoœci. W
rodzinach  obiecujemy sobie zerwanie z na³ogiem, znalezie-
nie lepszej pracy b¹dŸ znalezienie jakiejkolwiek pracy. Cza-
sami s¹ to plany zwi¹zane z za³o¿eniem rodziny, kupnem

mieszkania itd.  Ile z tych ¿yczeñ , marzeñ i planów udaje
siê zrealizowaæ? Czasami tylko czêœæ, a czasami  …? Okres
œwi¹teczny to tak¿e czas na wspomnienia  minionych 12
miesiêcy i dokonywanie w³asnych podsumowañ – jaki by³
ten rok, ile mieliœmy sukcesów, a ile pora¿ek? Pewnie w
ka¿dym domu taki bilans jest dokonywany.
  St¹d  wyj¹tkowo w styczniowym numerze  nie bêdzie tra-
dycyjnego „Fleszu wydarzeñ” . Zamiast niego – krótkie pod-
sumowanie minionego roku. Z tym pytaniem zwróciliœmy siê
do wójta  Zdzis³awa Byloka.
OdpowiedŸ nie by³a ³atwa. Wójt Zdzis³aw Bylok  przyzna³, ¿e
plany i zamierzenia by³y bardziej optymistyczne ni¿ ich realiza-
cja. Jako sukces nie tyle swój – ale jak podkreœli³ „ urzêdników
Urzêdu Gminy Jaworze- postrzega z³o¿enie  do programów
unijnych wniosków dotycz¹cych kanalizacji gminy, budowy
œcie¿ek rowerowych i dla pieszych wzd³u¿ ulic Turystycznej,
S³onecznej i Cisowej”. Jak zaznaczy³ Z.Bylok- „Jaworze nale¿y
do grupy gmin, które w skali kraju z³o¿y³y najwiêksz¹ iloœæ
wniosków do programów unijnych. Tytu³em przypomnienia wy-
mieñmy te najwa¿niejsze wnioski  unijne; na dokoñczenie ka-
nalizacji, budowê hali sportowej przy gimnazjum, boiska przy
ul. Koralowej, boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 czy wspo-
mniane œcie¿ki.  Niew¹tpliwym krokiem na przód  jest og³osze-
nie przetargu na budowê centrum balneologicznego”.
Jednak problemem wielu gmin w Polsce (w tym naszej) s¹
przed³u¿aj¹ce siê procedury zwi¹zane z rozpatrzeniem z³o¿o-
nych dokumentów. Wspomniane wnioski unijne mia³y byæ
definitywnie zweryfikowane  w tym roku i to kilka miesiêcy
wczeœniej, a dziœ mieliœmy byæ na etapie realizacji konkret-
nych  inwestycji. Tymczasem szanse na przyspieszenie s¹
niewielkie. Takie te¿  informacje uzyska³ Zdzis³aw Bylok pod-
czas spotkania wójtów i burmistrzów z minister El¿biet¹ Bieñ-
kowsk¹ z Ministerstwa  Rozwoju Regionalnego, które mia³o
miejsce kilka tygodni temu w Bibliotece Œl¹skiej Katowicach.
Wówczas to pani minister  przekaza³a  szczegó³y dotycz¹ce
opóŸnieñ w rozpatrywaniu wniosków o dotacje unijne. Jak
zapewni³a E.Bieñkowska - wnioski m.in. takie, jak te z³o¿one
przez nasz¹ gminê powinny byæ rozpatrzone  do marca 2009.
Czy ten termin zostanie dotrzymany?
Wójt obawia siê, ¿e mo¿e to byæ tylko czcza obietnica. Po-
zostaje jednak nadzieja, ¿e nie bêdzie to jedynie obiecy-
wanie przys³owiowych gruszek na wierzbie. Wówczas  zda-
niem  Z.Byloka mo¿e pojawiæ  siê inny problem; je¿eli jedno-
czeœnie zostanie zaakceptowanych wiele ze z³o¿onych wnio-
sków przez gminy województwa œl¹skiego to bêdzie po pierw-
sze ma³o czasu na ich wykorzystanie - choæby ze wzglêdu
na d³ugie procedury przetargowe -, a po wtóre mo¿e zabrak-
n¹æ firm wykonawców poszczególnych inwestycji na Œl¹sku.
Kolejnym punktem niepokoj¹cym wójta  jest  brak mo¿liwoœci
dokoñczenia budowy parkingu w centrum Jaworza. Problemem
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pozostaje budowa  krótkiego odcinka wjazdu z ulicy Zdrojowej
na parking. Jeœli nie uda siê dojœæ do porozumienia  stronom ,
to wykonawca nie dokoñczy w terminie  budowy parkingu, tym
samym nie wystawi faktury, a co za tym idzie gmina nie zd¹¿y
na czas dokonaæ rozliczenia inwestycji i  wykorzystaæ  zare-
zerwowanych  ju¿ na ten cel œrodków unijnych.  Wójt wierzy w
dobr¹ wolê wszystkich zainteresowanych  i zakoñczenie spo-
ru, tak aby nie tylko dokoñczyæ inwestycjê, ale i zupe³nie nie-
potrzebnie nie straciæ gminnych pieniêdzy.
12 grudnia 2008 roku wójt Zdzis³aw Bylok uczestniczy³ w Kon-
wencie Wójtów i Burmistrzów w  Zabrzu. Na tym spotkaniu by³
tak¿e Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach  nadinsp
Dariusz Biel. Niestety i te obrady nie przynios³y dobrych wie-
œci. Komendant Dariusz Biel  poinformowa³ wówczas o obciê-
ciu funduszy na Policjê w ca³ym kraju. Dotyczy to tak¿e Komi-
sariatu Policji w Jasienicy. Wójt Z.Bylok  z ubolewaniem od-
niós³  siê do ograniczenia œrodków na policjê. „ Warunki  lokalo-
we w jakich pracuj¹ policjanci w Jaworzu s¹ delikatnie rzecz
ujmuj¹c ma³o komfortowe, a w³aœciwe by³oby nazwaæ je wprost
,tragicznymi” – powiedzia³ Zdzis³aw  Bylok. Niestety jak wynika
z relacji wójta - w 2009 roku nie ma co liczyæ na polepszenie
warunków pracy jaworzañskich policjantów. Jednak jest jeden
plus zmian w policji- bêd¹ nowe samochody. A¿ – albo tylko
dwa nowe, zamiast wys³u¿onych polonezów.  Gmina Jaworze
przeznacza na dofinansowanie zakupu policyjnych radiowozów
oko³o 17 tysiêcy z³otych , zaœ  Gmina  Jasienica daje  30 tysiê-
cy z³otych, resztê  dop³aci powiat bielski i  KGP.
Podsumowuj¹c miniony 2008 rok, wójt Zdzis³aw Bylok  uwa-
¿a, ¿e na tle innych gmin nasza  nie ma czego siê wstydziæ-
„ na opóŸnienia w realizacji inwestycji nie mamy wp³ywu,
trudno abyœmy wywierali naciski na  rz¹d . Pozostaje na-
dzieja, ¿e obietnice  minister E.Bieñkowskiej z 2008 roku
zostan¹ spe³nione  w 2009 roku. Wa¿ne, ¿e mamy z³o¿one
wnioski o dotacje unijne na realizacjê wszystkich wspomnia-
nych zamierzeñ inwestycyjnych z czym wiele gmin nadal
siê nie upora³o.  Tak wiêc pozostaje nam cierpliwie czekaæ w
kolejce ,   choæ czas w tym wypadku nie dzia³a na nasz¹
korzyœæ. Czekamy te¿ na wynik przetargu na budowê cen-
trum balneologicznego. Jeœli nawet nikt siê nie zg³osi, jeste-
œmy gotowi na  og³oszenie drugiego przetargu. Nie chcê w
tym miejscu sk³adaæ obietnic , przekona³em siê, ¿e nie
wszystko zale¿y ode mnie i od gminnych urzêdników. Chcia³-
bym tylko, aby przy ocenie pracy Urzêdu Gminy braæ pod
uwagê równie¿ czynniki zewnêtrzne niezale¿ne od nas. Mam
te¿ nadziejê, ¿e œwiatowy kryzys gospodarczy w jak naj-
mniejszym stopniu dotknie  nasza gminê i jej mieszkañców.
Tego ¿yczê sobie i Jaworzanom.”
Opracowa³ na podstawie inf. uzyskanych od wójta Zdzis³awa  Byloka

P.Filipkowski

Wywiad z Andrzejem Œliwk¹- Przewodnicz¹cym Rady Gminy

Dyplomata z klas¹
Powinien byæ cz³o-
wiekiem odpowie-
dzialnym, wyrozu-
mia³ym, ciep³ym i
stanowczym. Dy-
plomat¹ umiej¹-
cym trzymaæ w ry-
zach emocje in-
nych, doradc¹ ma-
j¹cym wielk¹ kla-
sê. To tylko niektó-

re cechy, jakimi powinien dysponowaæ Przewodnicz¹cy Rady
Gminy i z pewnoœci¹ ten opis pasuje doskonale do Andrze-
ja Œliwki, który tê funkcjê pe³ni od dwóch lat. Tu¿ przed
Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia poprosi³am Przewodnicz¹cego
Rady Gminy Jaworze o krótki wywiad.
E.J - Na koniec roku warto spojrzeæ na radê okiem gospoda-
rza i co widaæ?
Andrzej Œliwka - Akurat mija pó³metek mojego przewodnic-
twa Radzie Gminy Jaworza. Uwa¿am, ¿e praca rady zmie-
rza w dobrym kierunku. Najlepszym tego dowodem jest ob-
raz gminy. Zmiany na terenie Jaworza s¹ – proszê wyba-
czyæ ten kolokwializm- widoczne go³ym okiem. Rajcy pra-
cuj¹ spokojnie, zarówno w komisjach tematycznych, jak i
na sesjach. Tematyka tych¿e znana jest wszystkim miesz-
kañcom g³ównie poprzez Echo Jaworza. ¯yczy³bym sobie,
¿eby nastêpne dwa lata by³y przynajmniej tak dobre, jak te
mijaj¹ce i by wspó³praca pomiêdzy radnymi, wójtami i pra-
cownikami Urzêdu gminy nadal uk³ada³a siê tak owocnie.
E.J- Co chcia³by pan zmieniæ wraz z Nowym Rokiem?
Andrzej Œliwka- Chcia³bym, by rada  w 2009 roku zajê³a
siê przede wszystkim takimi problemami, jak  przy³¹czanie
siê mieszkañców do kolektora kanalizacyjnego. Chodzi o
to, aby wyt³umaczyæ jaworzanom, ¿e warto ju¿ wczeœniej
myœleæ o tego typu inwestycjach. Drugim wa¿nym tematem
jest segregacja œmieci, a œciœlej rzecz ujmuj¹c myœlê tu o
odpadach, które zalegaj¹ w rowach, lasach, przy drogach
czy na przystankach. Chcia³bym, aby ten temat by³ niemal-
¿e g³ównym podczas obrad Komisji Rolnictwa i Ochrony Œro-
dowiska, bowiem tylko w ten sposób mo¿na znaleŸæ i wy-
pracowaæ, jakieœ rozs¹dne rozwi¹zanie. Warto równie¿ za-
stanowiæ siê w jaki sposób pobudziæ aktywnoœæ mieszkañ-
ców do segregowania odpadów  u Ÿród³a. Byæ mo¿e trzeba
bêdzie jeszcze raz przygl¹dn¹æ siê ofertom firm zajmuj¹-
cych siê wywozem œmieci. Zobaczymy co uda nam siê zro-
biæ w tej kwestii. Równie¿ warto wspólnie – mam tu na myœli
wszystkich radnych- zastanowiæ siê, jak wspomóc Wójta w
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pozyskaniu œrodków z programów unijnych i programów
ochrony œrodowiska. Ktoœ powie, ¿e mamy na to ma³y wp³yw,
a jednak prawdziwy gor¹cy doping, burza mózgów i wspar-
cie daj¹ si³ê i œwiadcz¹ o jednoœci. Trzeba nam takiej si³y
przy dokoñczeniu budowy kanalizacji, trzeba wiary, ¿e uda
siê przetarg na wydzier¿awienie gruntów pod baseny  pod
centrum balneologiczne. Jeœli te zamierzenia spe³ni¹ siê,
bêdê szczêœliwy i usatysfakcjonowany.
E. J- Czego pan  chcia³by ¿yczyæ mieszkañcom Jaworza w
Nowym Roku?
Andrzej Œliwka- Przede wszystkim- poniewa¿ jestem ju¿
cz³owiekiem trochê schorowanym- chcia³bym ¿yczyæ zdro-
wia, aby szczêœcie goœci³o, by radoœci nie brakowa³o i  za-

Trzeba mówiæ jednym g³osem
Rozmowa z radnym Rady Powiatu Bielskiego- Rudol-
fem Galoczem

Wracaj¹c do pracy w komisjach. Tutaj uczestniczê  w opi-
niowaniu  wniosków bêd¹cych  przedmiotem obrad w³aœci-
wych problemowo komisji.
EJ; Konkretnie  czym zajmuj¹ siê te komisje?
R.Galocz: Komisja Bud¿etowa opiniuje  wnioski maj¹ce na
celu pozyskanie  œrodków g³ównie na remonty dróg i mo-
stów,  ale  nie tylko.  Naszym celem jest równie¿ zdobycie
pieniêdzy potrzebnych na funkcjonowanie placówek oœwia-
towych na terenie naszego powiatu , a  podleg³ych bezpo-
œrednio staroœcie. W przypadku  œrodków  na remonty dróg
nasze dzia³ania, jako cz³onków komisji  dotycz¹ wszystkich
gmin powiatu bielskiego. Ostatnio  Wójt Gminy Jaworze  z³o-
¿y³ cztery wnioski do  Zarz¹du Powiatu w kwestii remontu
dróg. Zawsze staram siê pomagaæ w szybkiej i skutecznej
realizacji naszych gminnych potrzeb w tym wzglêdzie. Mo¿e
szkoda, ¿e o tych ostatnich wnioskach dowiedzia³em siê
dopiero na Sesji RG w Jaworzu. Wierzê, ¿e w przysz³oœci
bêdê otrzymywa³ kopiê pisma sk³adanego do Zarz¹du Po-
wiatu co znacznie przyœpieszy realizacjê  inwestycji drogo-
wych, tak¿e w naszej gminie.  Wracaj¹c do pozosta³ych ko-
misji, to warto podkreœliæ prace w Komisji £adu i Porz¹dku.
Tutaj stale wspó³pracujemy z  Komend¹ Miejsk¹ Policji  Biel-
sku-Bia³ej. Przedmiotem  prac tej komisji opiniowanie i przyj-
mowanie policyjnych informacji o stanie bezpieczeñstwa  -
w tym bezpieczeñstwa ruchu drogowego na terenie naszego
powiatu. I wreszcie ostatni¹ komisj¹, gdzie pracujê jest Ko-
misja Ochrony Œrodowiska , w której zajmujê siê g³ównie
szeroko rozumian¹ problematyk¹   funkcjonowania gospo-
darstw ekologicznych.
EJ; Jest Pan radnym powiatowym, zatem reprezentuje pan
Jaworze w Radzie Powiatu. Jak wygl¹da³a w minionym roku
Pañska praca na rzecz naszej miejscowoœci
R.Galocz; Mo¿e uzupe³niê  wpierw  jedn¹ wa¿n¹ rzecz- je-
stem radnym Rady Powiatu i reprezentujê w niej swój okrêg
wyborczy czyli gminy Jaworze i Jasienica. Jeœli zaœ chodzi
o Jaworze to przede wszystkim  utrzymujê sta³y kontakt z

dowolenia z mieszkania w naszym Jaworzu. Aby wspólnie,
jak najd³u¿ej mo¿na by³o podziwiaæ tê gminê, jak piêknieje,
jak siê zmienia, jak roœnie w oczach.
Rodzinom ¿yczê radoœci, m³odzie¿y- mo¿liwoœci kszta³ce-
nia, by nie zabrak³o pieniêdzy i samozaparcia. Sobie i
wszystkim ¿yczê równie¿ tego, by marzenia siê ziœci³y, a
cele zosta³y osi¹gniête. Tego ¿yczê wszystkim nam, miesz-
kañcom, pracownikom gminy, aby ta wspó³praca uk³ada³a
siê nadal tak dobrze. Redakcji Echa Jaworza tak¿e du¿o
zdrowia i szczêœcia.
I my panie Andrzeju ¿yczymy, aby to wszystko co jeszcze
jest w sferze marzeñ szybko sta³o siê rzeczywistoœci¹.

Rozmawia³a Agata Jêdrysko

EJ; Mija kolejny rok
Pañskiej kadencji
w Radzie Powiatu.
Jest Pan cz³on-
kiem trzech komi-
sji w Radzie- zasia-
da Pan w Komisji
Bud¿etowej, Komi-
sji  Ochrony Œrodo-
wiska i Komisji
£adu i Porz¹dku.
Proszê  pokrótce
przedstawiæ czym
konkretnie zajmu-
je siê Pan w tych

komisjach i ewentualnie poza nimi
R.Galocz: Zanim  odpowiem Panu na pierwsz¹ czêœæ   py-
tania, pozwolê sobie tytu³em uzupe³nienia wymieniæ  te naj-
wa¿niejsze obszary mojej spo³ecznej pracy. Tak wiêc  po
kolei-   w imieniu  Starosty  Bielskiego  pe³niê funkcjê Prze-
wodnicz¹cego   w Spo³ecznej Radzie Przemys³owego Ze-
spo³u Opieki Zdrowotnej przy Fiat Auto Poland SA  . Nato-
miast  w imieniu Marsza³ka Województwa Œl¹skiego funcie
przewodnicz¹cego pe³niê w  Spo³ecznej Radzie  Pañstwo-
wego Zak³adu Opiekuñczo-Leczniczego  w Miêdzybrodziu
Bialskim oraz  Spo³ecznej Radzie  Obwodu Lecznictwa  Ko-
lejowego  w Bielsku-Bia³ej. Ponadto w imieniu Marsza³ka
Województwa Œl¹skiego  uczestniczê w  pracach komisji
maj¹cych na celu kwalifikacjê  obiektów leczniczych i wypo-
czynkowych pozyskuj¹cych  œrodki z PFRON-u. Ta ostatnia
funkcja  wi¹¿e siê z prac¹ w terenie, gdy¿ podleg³y mi ob-
szar obejmuje  obiekty le¿¹ce w granicach trzech powiatów;
bielskiego, cieszyñskiego i ¿ywieckiego.
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Wstêpny wynik turnieju gmin
W grudniowym numerze  Echa Jaworza pisaliœmy o  turnieju
gmin Jaworze kontra Wicko, który mia³ miejsce w gospodar-
stwie pp. Steklów w Jaworzu 29 listopada 2008 roku. Potem
nadszed³  czas na g³osowanie internautów w TV 24 Europa.
Ostatecznie wyniki I rundy przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

9515 g³osów na Wicko
8275 g³osów na Jaworze

Jednak to nie koniec.  Ostateczny rewan¿  zaplanowano w
kwietniu 2009 roku, ale tym razem gospodarzem- jak zapo-
wiada Pawe³ Heczko z TV 24 Europa - bêdzie gmina Wicko. A
wiêc wszystko przed nami.

Plany i zamierzenia Oœrodka Promocji
Gminy  Jaworze na rok 2009
Poni¿ej zamieszczamy plan imprez organizowanych przez OPG
rokrocznie, które równie¿  w tym roku ubogac¹  ¿ycie kulturalne
naszej gminy. Ponadto informacyjnie podajemy tak¿e te impre-
zy poza granicami naszego kraju, w których OPG uczestniczy z
racji zawartych umów o wspó³pracy z zaprzyjaŸnionymi  gmina-
mi  Czech, S³owacji i Wêgier. Szczegó³owy program  ka¿dej
imprezy bêdzie  publikowany w Echu Jaworza  oraz umieszcza-
ny na plakatach. Ponadto  o nadchodz¹cych wydarzeniach Oœro-
dek Promocji Gminy pisze na swojej stronie internetowej
www.opgj.pl. Informowaæ na bie¿¹co bêdziemy równie¿ o wyda-
rzeniach, które bêd¹ siê odbywa³y w Galerii na Zdrojowej.

I. IMPREZY KULTURALNE I SPORTOWE:
IMPREZY KULTURALNE:
1. Biesiada Ludowa 24.01.2009
2. „III Samochodowy Rajd Jaworza” 13-14.06.2009
3. Koncert Koœcielny PaŸdziernik 2009
4. Nowy Rok  2009/2010 31.12.2009

IMPREZY SPORTOWE:
1. VI Turniej Pi³ki Siatkowej -VOLEY HELP- 24.01.2009
2. Bieg prze³ajowy dla dzieci 16.06.2009
3. Wakacyjny cykl zabaw dla dzieci i m³odzie¿y:

- turniej dzikich dru¿yn
- wakacje na wodzie Lipiec-Sierpieñ

4. Integracyjne spotkanie m³odzie¿y z zaprzyjaŸnionych gmin
„Tresna 2009” Lipiec-Sierpieñ
5. Zawody latawców 21.10.2009

II. IMPREZY Z PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ
IMPREZY Z UE
1. „Polsko-Czeskie Dni Europy w Jaworzu” 1-3.05.2009
2. „XXIII Jaworzañski Wrzesieñ” 5-6.09.2009

mieszkañcami i w miarê mo¿liwoœci staram siê pomóc w
za³atwieniu problemów, z którymi zg³aszaj¹  siê do mnie do
biura w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Bia³ej. Rozpiê-
toœæ spraw jest ogromna od  w³aœnie  spraw dotycz¹cych
remontu drogi, mostu po nawet miêdzys¹siedzkie konflikty.
Te ostatnie sprawy z wiadomych wzglêdów nie bêdê  przed-
stawia³. Natomiast wartym podkreœlenia jest jeden z przy-
k³adów remontu zwi¹zanego z popraw¹ bezpieczeñstwa w
ruchu drogowym. Mam tu na myœli temat,  który znalaz³ swe
odzwierciedlenie w Echu Jaworza –, a by³o to zamontowanie
barierek  bezpieczeñstwa  na zakrêcie ul Zdrojowej  (ko³o
krzy¿a). Ta inwestycja znakomicie pokazuje, jak dobre efek-
ty mo¿e przynieœæ zgodne wspó³dzia³anie radnego powiato-
wego z wójtem gminy. To bardzo wa¿ne, gdy wspólnie mówi-
my jednym g³osem, wtedy realizacja nawet tych mniejszych
zdañ idzie do przodu.

Dziêkujê za rozmowê.
Piotr Filipkowski

W zwi¹zku ze œmierci¹

 œp Franciszka Kubaczki

pragnê z³ozyæ najszczersze wyrazy wspó³czucia
¯onie  - Joannie Kubaczka

Wójt Gminy Jaworze

Zdzis³aw Bylok

Za udzia³ w uroczystoœci pogrzebowej w Jasienicy

w dniu 2 stycznia 2009r.

Œp. Franciszka Kubaczki
d³ugoletniego pracownika ZPW „Pledan” w Skoczowie,

sk³adamy serdeczne podziêkowania
- ks. Pra³atowi Alojzemu Oleksikowi, ks. Pra³atowi Józefowi
Oleszce i sercanowi ks. Czes³awowi Bloch za wyg³oszenie S³o-
wa Bo¿ego.

Serdeczne Bóg zap³aæ kierujemy do Wszystkich, którzy byli z
nami w tych ciê¿kich dniach, walczyli do koñca o jego ¿ycie, a
potem dzielili z nami ból i smutek.
Tak bardzo liczny udzia³ w uroczystoœci pogrzebowej przeko-
na³ nas o tym, ¿e tylko mi³oœæ, dobroæ i jednoœæ mog³a wszyst-
kich zgromadziæ.

Dziêkujemy równie¿ za zamówienie Mszy œwiêtych w intencji
Zmar³ego oraz za z³o¿one datki na potrzeby Beskidzkiego Cen-
trum Onkologii w Bielsku-Bia³ej.

¯ona, córka i syn z rodzinami
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II. WSPÓ£PRCA ZAGRANICZNA
WSPÓ£PRACA ZAGRANICZNA CZECHY:
1. Festiwal teatrów dzieciêcych
2. Konkurs malowania
3. Wystawy: Wielkanocna, Bo¿onarodzeniowa
4. Konkurs œpiewu i recytacji
5. Konkurs twórczoœci ceramicznej
6. Trójbój lekkoatletyczny
7. Turniej pi³ki no¿nej „Old Boys”
8. Ligotsky Jarmark

9. Polenynske Ohne
10. Do¿ynki
11. Spotkanie z emerytami
WSPÓ£PRACA ZAGRANICZNA S£OWACJA:
1. Janosikowe Dni
2. Bela
3. Zazriva
4. Strecno
WSPÓ£PRACA ZAGRANICZNA WÊGRY:
1. Jaszszentandras
2. Jaszboldoghaza

Podziêkowanie
Zarz¹d i cz³onkowie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Jaworze pragn¹ podziêkowaæ wszystkim mieszkañcom gminy za
datki przekazywane podczas kolportowania  kalendarzy stra¿ackich. Pieni¹dze te zostan¹ przeznaczone na dzia³al-
noœæ statutow¹ i gospodarcz¹ organizacji. Wraz z podziêkowaniami wszystkim jaworzanom ¿yczymy szczêœcia,
zdrowia i pomyœlnoœci w Nowym Roku.    Zarz¹d OSP Jaworze

„Informujemy: z terenu Gminy Jaworze
z dniem 15.12.2008r.

zosta³y usuniête pojemniki na zbiórkê

odpadów segregowanych plastyki - „pety”.
Niniejsza zmiana wywo³ana zosta³a zakoñczeniem dzia-
³alnoœci w zakresie zbierania surowców wtórnych przez
firmê PHU Operatus. Wobec powy¿szego uprzejmie
prosimy o zaniechanie dalszego sk³adowania odpadów
w miejscach, gdzie znajdowa³y siê pojemniki na „pety”.

Selektywna zbiórka odpadów „u Ÿród³a”Selektywna zbiórka odpadów „u Ÿród³a”Selektywna zbiórka odpadów „u Ÿród³a”Selektywna zbiórka odpadów „u Ÿród³a”Selektywna zbiórka odpadów „u Ÿród³a”
Urz¹d Gminy Jaworze informuje, ¿e zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi zapisami ustawy, na terenie gminy obowi¹zu-
je selektywna zbiórka odpadów u Ÿród³a, czyli w gospo-
darstwach domowych. Ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci
zobowi¹zany jest do zawarcia umowy na odbieranie od-
padów gromadzonych selektywnie z odpowiedni¹ czê-
stotliwoœci¹. Mo¿na je gromadziæ w specjalnych pojem-
nikach lub workach otrzymanych od firmy wywozowej,
z któr¹ zosta³a zawarta umowa.

Jaworzañski ekobilans
Œmieci istniej¹ od kiedy istnieje cz³owiek. Wraz z rozwojem
cywilizacji i postêpem œmiecimy coraz wiêcej, a do tego
nasze odpady staj¹ siê bardziej niebezpieczne dla œrodowi-
ska.  Warto w tym momencie przytoczyæ kilka cyfr, by poka-
zaæ skale zjawiska. Obliczono, ¿e na œwiecie na jednego
cz³owieka przypada co najmniej tona odpadów, z czego 14%
to odpady komunalne (powstaj¹ce w gospodarstwach domo-
wych), a 86% - przemys³owe (pochodz¹ce z górnictwa, ener-
getyki, hutnictwa oraz przemys³u chemicznego i elektroma-
szynowego). W Polsce na sk³adowiskach i ha³dach przemy-
s³owych jest umieszczone oko³o 2 mld ton odpadów. Prze-
ciêtny cz³owiek w ci¹gu roku w swoim gospodarstwie domo-
wym „produkuje” oko³o 80 kg odpadów organicznych, 47 kg
papieru, 20 kg szk³a, 9 kg metali i 2 m3 œmieci. Jak widaæ
tematu œmieci nie mo¿na zlekcewa¿yæ, bowiem w niedale-
kiej przysz³oœci miast na piêkne zielone pagórki patrzeæ bê-
dziemy na szare, œmierdz¹ce ha³dy odpadów. Sprawa jest
powa¿na i to bynajmniej nie na œwiecie, gdzieœ daleko lecz u
nas, w Jaworzu. Dlaczego?

Jak poinformowa³ wójt Zdzis³aw Bylok kilkanaœcie kontenerów
na œmieci zniknê³o z terenu gminy. Firma Operatus, która do
tej pory zajmowa³a siê wywozem œmieci, w dobie kryzysu
finansowego zaniecha³a tego dzia³ania. „Operatus oficjalnie
wypowiedzia³ nam umowê i w zwi¹zku z tym nie bêdziemy
ju¿ zbieraæ œmieci, a przepisy niestety zabraniaj¹ dop³acaæ
firmom do zbierania odpadów- t³umaczy wójt Z.Bylok. Dwóch
operatorów, którzy zbieraj¹ œmieci na terenie Jaworza zapro-
ponowa³o mieszkañcom segregacje u Ÿród³a. Polega to na
tym, ¿e ka¿dy mo¿e zakupiæ worek lub worki, w zale¿noœci
od tego co i ile chce zbieraæ. Jeden worek 110 litrów kosztuje
2.5 z³. Dlatego te¿ mieszkañcy  we w³asnym zakresie musz¹
za³atwiæ ten problem. Ja mia³em tak¹ nadziejê, ¿e bêdê móg³
dop³aciæ do tej segregacji, ale niestety nie mo¿emy tego ro-
biæ.  Ustawa zabrania nam dop³acaæ do prywatnych œmieci”.
Teraz Urz¹d Gminy liczy na samoœwiadomoœæ jaworzan w
kwestii ekologii, a byæ mo¿e w 2009 roku znajdzie jeszcze
jakieœ wyjœcie. Czas poka¿e.  Do tematu  segregacji œmieci
wrócimy  w lutowym numerze Echa Jaworza.

Opracowa³a Agata Jêdrysko
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NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1

cd. na str. 25

Po d³ugiej i ¿mudnej wêdrówce osi¹gn¹³em górski szczyt
Takim zdaniem rozpocz¹³ siê tegoroczny Konkurs Ortogra-
ficzny dla klas IV-VI. Zgromadzi³ on w auli SP nr1 ponad 40
uczestników, którzy mieli za zadanie napisaæ dyktando o
tematyce bliskiej wszystkim jaworzanom. W tekœcie pojawi-
³y siê bowiem nazwy tutejszych potoków-  Wysoki i Szeroki,
góra B³atnia i pasmo Beskidu Œl¹skiego. Po sprawdzeniu
wszystkich prac, troje polonistów- panie Ma³gorzata Chole-
wik i Marzena Grygierczyk oraz Tomasz Zdunek, wy³oni³o 10
pó³finalistów. W drugiej czêœci konkursu uczniowie rozwi¹-
zywali test ortograficzny polegaj¹cy na wyjaœnianiu zasad
pisowni polskiej. Najlepiej poradzi³a z nim sobie Marcelina
Gr¹bkowska z kl.VI b, zdobywaj¹c tytu³ Szkolnego Mistrza
Ortografii na rok 2008/2009. Drugie miejsce zaj¹³ natomiast
£ukasz Dutka z kl.VI, a medal br¹zowy wywalczy³a Angelika
Tobias z kl.V c.

Wall Street Talentów
3 grudnia mieliœmy przyjemnoœæ obejrzeæ i us³yszeæ kolejn¹
edycjê "Gie³dy Talentów". Impreza z roku na rok cieszy siê
coraz wiêkszym zainteresowaniem artystów na scenie i ich
wielbicieli na  widowni. Jak zawsze wystêpy charakteryzuje
ró¿norodny repertuar i przekrój wiekowy wykonawców. Mo-
gliœmy wiêc podziwiaæ w tym roku popisy muzyków i piosen-
karzy, tancerzy i recytatorów oraz hobbystów ró¿nej maœci,
od malucha, nastolatka do kilkudziesiêciolatka. Najwiêkszy
aplauz w kategorii zespo³ów zebra³y duety Zuzanny Czader
(wokal) i Martyny Cholewik (organy) z kl. III w  piosence "Pie-
sek Dodek", Zuzanny Buzderewicz (wokal) z kl. I i jej mamy
(gitara) za szantê "Gdzie ta keja?", Paw³a Pytlowanego (pia-
nino) z kl.I i jego taty (gitara) w programie bo¿onarodzenio-
wych  kolêd. Gor¹co oklaskiwano te¿ solowe wystêpy in-
strumentalistów- Aleksandry Pa³ki (pianino) z kl.II i Dawida

Pasternego (organy) z kl.VI w repertuarze klasycznym. Za-
chwycano siê s³owiczymi g³osami Angeliki Tobias z kl.V w
piosence "W mojej szkole" i Pauliny Waliczek z kl.VI w "Bia-
³ych œwiêtach". Podziwiano wygimnastykowan¹ Aniê Balon
z kl.V w uk³adzie artystycznym z chust¹ oraz roztañczon¹
Nataliê Kulpê z kl.V w hip-hopowych bitach Timbalanda i
Rihanny. Zas³uchiwano siê w recytacji Agaty Po³eæ z kl.V
deklamuj¹cej fragmenty "Dynastii Mizio³ków" Joanny Olech.
Z niedowierzaniem wpatrywano siê w ponaddŸwiêkowe ru-
chy palców Tymoteusza Piaskowskiego, uk³adaj¹cego kost-
kê Rubika. S³owa uznania nale¿¹ siê równie¿ organizator-
kom tegorocznej "Gie³dy Talentów"- paniom Teresie Adamus
i Monice Foks oraz prowadz¹cej konferansjerkê- Paulinie
Foryœ z kl.V.
Imprezie towarzyszy³ kiermasz ozdób œwi¹tecznych wyko-
nanych przez uczniów ko³a plastycznego i utalentowanych
nauczycieli. Dziêki ich pracom i zainteresowaniu stoiskiem
rodziców skarbczyk Samorz¹du Uczniowskiego wzbogaci³
siê o kilkaset z³otych.  polonista Tomasz Zdunek

Z ¯YCIA GIMNAZJUM

Dzieñ Patrona  w gimnazjum
Patriotycznie i Œwi¹tecznie
6 grudnia  w jaworzañskim gimnazjum  im gen Stanis³awa Macz-
ka mia³a miejsce akademia z okazji przypadaj¹cego 11 grudnia
Dnia Patrona  szko³y. Jednak od  kilku lat ów dzieñ ³¹czy siê z
akcentami œwi¹tecznym, dlatego te¿ uroczystoœæ odby³a siê w
dniu œw Miko³aja.  Program artystyczny zosta³ przygotowany pod
kierunkiem Barbary Staœ, Ma³gorzaty Barutowicz i  Renaty Sto-
jak.   I wbrew schematowi, z którym na ogó³ kojarz¹ siê akademie

szkolne, sobotnie popo³udnie w gimnazjum  trzeba zaliczyæ do
wyj¹tkowo udanych.  Program zaprezentowany przez uczniów
gimnazjum i Zespó³ Cantus Novi stanowi³ doskona³e po³¹czenie
elementów patriotycznych zwi¹zanych z Polsk¹, genera³em Sta-
nis³awem Maczkiem, ale i zbli¿aj¹cymi siê œwiêtami.
W spotkaniu uczestniczy³ James Jurczyk- prezes Beskidz-
kiego  Stowarzyszenia Maczkowców  wraz z  przedstawicie-
lami stowarzyszenia,  Józef Zwierzyñski- prezes  Katowic-
kiego Ko³a  I Dywizji  Pancernej  wraz z cz³onkami Ko³a i
¿o³nierzami. Ponadto Urz¹d Gminy reprezentowali; wicewójt
Rados³aw Osta³kiewicz, sekretarz gminy  Anna Skotnicka-
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Nêdzka, a Radê Gminy- Krystyna Szczypka- Przewodnicz¹ca
Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu. Radê Rodziców, któ-
ra by³a sponsorem wrêczanych na koniec uroczystoœci upomin-
ków i œwi¹tecznego poczêstunku, reprezentowali Iwona S³owik-
przewodnicz¹ca i Andrzej Mroczko- wiceprzewodnicz¹cy.
Niecodziennym wydarzeniem tej uroczystoœci by³o wrêczenie
medali „Pro Memoria” dla dyrektor gimnazjum Janiny Holeksy
oraz nauczyciela  przedmiotowego  Barbary Staœ. Dekoracji do-
kona³ p³k rezerwy Lech Pietrzak ze Sto³ecznego Œrodowiska I
Dywizji Pancernej w Warszawie. Odznaczenie zosta³o przyzna-
ne na wniosek Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych. Œwiadczy to o du¿ym zaanga¿owaniu szko³y w dziele po-
pularyzacji wiedzy o swoim patronie gen. Stanis³awie Maczku.
Przypomnijmy, ¿e w kwietniu 2006 roku medalem „Pro Memoria”
odznaczono jaworzañskie gimnazjum.
Podczas akademii uhonorowano zwyciêzców tegorocznej  edycji
Konkursu Poetyckiego poœwiêconego osobie  gen. Stanis³awa
Maczka. Nagrody dla  Roksany Tesler ( kl II b) i Nicol Tosatti ( kl
III a)  wrêczy³a organizatorka konkursu mgr Dorota Klajmon.
Po zakoñczeniu czêœci artystycznej wszyscy uczestniczy akademii
wraz z pocztem sztandarowym przeszli pod tablicê upamiêtniaj¹c¹
osobê genera³a Maczka, gdzie z³o¿ono wi¹zanki kwiatów. Po czym
w izbie pamiêci mo¿na by³o ogl¹daæ pami¹tki  zwi¹zane z osob¹
Patrona Szko³y, archiwalne zdjêcia , mapy itp.  Ostatnim akcentem
uroczystoœci by³ œwi¹teczny poczêstunek i upominki wrêczane przez
„szkolnych miko³ajów”.         P.Filipkowski

Uroczystoœci jubileuszowe 90-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej
W dniach 13-16 listopada reprezentanci Miêdzynarodowego Szkol-
nego Ko³a Ligi Morskiej i Rzecznej dzia³aj¹cy przy Gimnazjum Nr
1 w Jaworzu wziêli udzia³ w uroczystoœciach jubileuszowych 90-
lecia Ligi Morskiej i Rzecznej. W trakcie obchodów Agnieszka
Pierœciecka, Dagmara Tracz, Martyna Wardyba, Dariusz S³owik
oraz Pawe³ Mroczko wraz z opiekunem p. Iwon¹ Kominek odebrali
z r¹k najwy¿szych w³adz Ligi, Prezydenta Gdañska, Dowódcy
Marynarki Wojennej, Dyrektora Polskiej ̄ eglugi Morskiej oraz Pre-
zesa ̄ eglugi Polskiej puchar oraz dyplomy za zdobycie II miejsca
w Polsce w konkursie „M³odzie¿ na Morzu” w kategorii na najlepiej
pracuj¹ce Szkolne Ko³o Ligi Morskiej i Rzecznej. Ten ogólnopolski
konkurs jest od lat wiod¹cym przedsiêwziêciem edukacyjnym Ligi,
którego celem jest popularyzowanie wœród dzieci i m³odzie¿y wie-
dzy o morzu, gospodarce morskiej, Marynarce Wojennej i o za-
s³u¿onych dla Polski Ludziach Morza.
Po uroczystoœciach wrêczenia pucharów, m³odzie¿ wraz z
goœæmi ogl¹da³a pokaz musztry paradnej orkiestry Marynar-
ki Wojennej RP, nastêpnie uczestniczy³a w programie Jubi-
leuszowym Ligi w Centralnym Muzeum Morskim w Gdañ-
sku. Spotkanie to by³o okazj¹ dla m³odych ludzi do rozmów
i spotkañ z w³adzami oraz wieloletnimi dzia³aczami Ligi.
W trakcie tego kilkudniowego wyjazdu cz³onkowie MSKL-
MiR odbyli rejs po Zatoce Gdañskiej, zwiedzili Dwór Artusa
oraz ul. D³ugi Targ, udali siê do Miêdzyzdrojów oraz Gdyni.
Na terenie Gdañska przybli¿ono im równie¿ historiê powsta-
nia Pomnika Pocztowców oraz Pomnika Stoczniowców.
W bie¿¹cym roku szkolnym w/w cz³onkowie MSKLMiR  stanowi¹
trzon szkolnego ko³a. Wraz z pozosta³ymi cz³onkami oraz sympa-
tykami ko³a tworz¹ grupê oko³o 50osób, które przez ca³y rok kon-
kursowy gromadz¹ wybrane informacje z zakresu tematyki mor-
skiej, tworz¹ piêkne opracowania multimedialne, prezentacje, poga-
danki, uczestnicz¹ w szkoleniach z zakresu ¿eglarstwa, zawodach
wodniacko–sportowych, ale szerzej o tych dzia³aniach wypowiedz¹
siê sami na ³amach kolejnych wydañ „Echa Jaworza”.

Opiekun MSKLMiR
mgr Iwona Kominek
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NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Smakowania ci¹g dalszy
W grudniowym Echu Ja-
worza pisaliœmy ju¿ o
Powiatowym Konkursie
Potraw Regionalnych „Na-
sze Kulinarne Dziedzic-
two”, który odby³ siê 20
listopada w Bestwinie.

Podczas siódmej edycji konkursu smakowicie zaprezentowa-
³o siê Ko³o Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 8  z Jaworza.
Trzy panie przewodnicz¹ca ko³a Krystyna Plaza – Popielas,
Bogumi³a Subocz i Helena Kozio³ czêstowa³y zup¹ cebulow¹,
rolad¹ z indyka ze szpinakiem, zapiekank¹ z kalafiora, cia-
stem owocowym z galaretk¹ oraz nalewk¹ wiœniow¹. Jury
doceni³o potrawy i przyzna³o wyró¿nienie w kategorii  Produkt
w VII edycji Powiatowego Konkursu „Kulinarne Dziedzictwo”
za ca³oœæ produktów. Ko³o Emerytów, Rencistów i Inwalidów
otrzyma³o dyplom oraz 250 z³. W ramach tej kwoty zakupiono
patelniê elektryczn¹, sztuæce i profesjonalny termos.
Jurorom najbardziej smakowa³y zupa cebulowa, zapiekanka
i oczywiœcie nalewka.
Takie imprezy s¹ potrzebne. Przypominaj¹ o tym, jak nie-
gdyœ siê gotowa³o, a przecie¿ to ³adny kawa³ek naszej tra-
dycji- powiedzia³a Krystyna Plaza-Popielas
W Bestwinie tak¿e smakowano delikatesy przygotowane przez
Ko³o Gospodyñ Wiejskich nr 1 z Jaworza. By³y to: zupa ze œwie-
¿ych grzybów, udka diabelskie w miodzie, gospodarski sza³ot-
sa³atka z ogórka i ziemniaków oraz wino domowe z wiœni. W
tym przypadku jury przyzna³o wyró¿nienie  w kategorii zup, bo
któ¿ nie lubi prawdziwej, aromatycznej grzybowej. W nagrodê
panie otrzyma³y kuchenkê mikrofalow¹. Danuta Mynarska prze-
wodnicz¹ca KGW nr 1 z Jaworza twierdzi, ¿e tego typu imprez
powinno byæ wiêcej - zdecydowanie nale¿a³oby rozszerzyæ te-
matykê. Tradycja to nie tylko gotowanie, ale i szyde³kowanie
czy haftowanie.    Przygotowa³a Agata Jêdrysko

Œwi¹teczne wspomnienia
Miesi¹c grudzieñ obfitowa³ w wiele wydarzeñ zwi¹za-
nych z adwentem i samymi ju¿ œwiêtami.  Poni¿ej pre-
zentujemy tylko czêœæ z nich. Wiele œrodowisk poza tymi

„Nieœmy p³omieñ braterstwa”
Tak brzmi przes³anie tegorocznego Œwiat³a Pokoju, które do
Urzêdu Gminy w Jaworzu przynios³y zuchy z 10 Gromady
Zuchowej, „Weso³a Gromadka Kubusia Puchatka”, dzia³aj¹-
cej przy SP1 w Jaworzu. W sali sesyjnej 17.12.2008 roku
dzieci przekaza³y symbol pokoju na rêce wójta Zdzis³awa

Byloka. Gospodarz gminy podziêkowa³ zuchom i ich opieku-
nom za podjêcie tak szczytnej inicjatywy, jakim by³o odbu-
dowania w Jaworzu ZHP, a tak¿e obieca³ wspieraæ dzieciaki
nie tylko dobrym s³owem. WyraŸnie wzruszony by³ kierow-
nik Gminnego Oœrodka Promocji Jaworza Leszek Baron, któ-
ry powiedzia³ miêdzy innymi:

prezentowanymi w naszych relacjach równie¿ organi-
zowa³o swoje spotkania op³atkowe czy firmowe wigi-
lie. Powróæmy na chwilê we wspomnieniach do tam-
tych dni…
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„ Harcerstwo ogólnie prze¿ywa kryzys, ale ZHP, jak inne tego
typu organizacje s¹ doskona³e, bowiem wychowuj¹ dzieci, a
przecie¿ chodzi o to , by daæ pewne wzory nawet te dziœ ju¿
zapomniane. Ja jestem szczêœliwy, ¿e u nas harcerstwo, po
d³ugim okresie przerwy zawi¹za³o siê na powrót, bo ono tutaj
wczeœniej by³o -, ¿e znaleŸli siê pasjonaci chc¹cy kultywo-
waæ te znamienite tradycje”.
Dumy nie kry³a Joanna Buzderewicz Dru¿ynowa 10 Groma-
dy Zuchowej oraz zastêpca Namiestnika Zuchowego Hufca
Beskidzkiego w Bielsku- Bia³ej.
„Nasz gromada 14 grudnia uczestniczy³a w przekazaniu
Œwiat³a Betlejemskiego na Jasnej Górze w Czêstochowie.
Do sanktuarium wybra³y siê cztery gromady zuchowe z na-
szego hufca, oraz dru¿yna harcerska, która jecha³a z pocz-
tem sztandarowym. To by³o ju¿ 18 przekazanie Œwiat³a, my
odebraliœmy je od skautów  s³owackich w miejscowoœci Kie¿-
mark i stamt¹d zosta³o przewiezione do poszczególnych
Chor¹gwi, a na Jasnej Górze przekazane dla Województwa
Œl¹skiego. W uroczystoœci bra³ udzia³ miêdzy innymi Mar-
sza³ek Województwa Œl¹skiego i inni znamienici goœcie.
Zatem by³a to taka pe³na dostojeñstwa ceremoniê”.
Joanna Buzderewicz zapytana czego ¿yczy³aby sobie i swoim
zuchom w Nowym Roku, odpowiedzia³a bez namys³u
„Swoim zuchom ¿yczy³abym, by ich rodziców by³o staæ na
pokrycie wakacyjnego wyjazdu na koloniê zuchow¹ do Po-
gorzelicy, poniewa¿ jest to na pewno bardzo fajne podsumo-
wanie roku zuchowego i harcerskiego. Myœlê, ¿e na to ka¿-
dy z nich chcia³by pojechaæ. ¯yczy³abym jeszcze im i so-
bie, abyœmy mieli w³asn¹ harcówkê. Pomieszczenie, w któ-
rym moglibyœmy siê spotykaæ, które ozdobilibyœmy po swo-
jemu. Na razie czujemy siê troszeczkê bezdomni. Jest œwie-
tlica szkolna i cieszymy siê, ¿e mamy siê w ogóle jakieœ
miejsce. Natomiast nie jest to szczyt naszych marzeñ. Jed-
nak rozumiemy owe problemy lokalowe w szkole, dzieci i
tak ucz¹ siê na dwie zmiany, ale jak widaæ i w takich warun-

kach mo¿na dzia³aæ. Zaœ nasze
¿yczenia i marzenia byæ mo¿e
wkrótce siê spe³ni¹”.
Czego i redakcja Echa Jaworza
serdecznie ¿yczy.
Na koniec jeszcze krótka historia
Œwiat³a Betlejemskiego.
Pewnego wigilijnego wieczoru
1988 roku starsza pani zapuka³a
do drzwi Herberta Grunwalda, au-
striackiego skauta z Wiednia. Ich

dotychczasowa znajomoœæ ogranicza³a siê do banalnych
rozmów na korytarzu, codziennej wymiany pozdrowieñ, dla-
tego tak dziwna by³a ta wizyta. „ Przecie¿ pan jest skautem.
Ja  wziê³am sobie z dworca Betlejemskie Œwiat³o Pokoju.
Pomyœla³am, ¿e i dla pana ma ono du¿e znaczenie. Jak pan
chce mogê siê z panem nim podzieliæ”- powiedzia³a starsza
kobieta. Oczywiœcie on chcia³ przyj¹æ z jej r¹k ten symbol.
Min¹³ rok, kiedy na zbiórce skautowej trzeciej wiedeñskiej
dru¿yny odbywa³o siê omówienie planu dzia³alnoœci na ko-
lejne Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. W tym czasie O. Posz i H.
Grunwald byli przewodnicz¹cymi tej grupy i oni to zapropo-
nowali by rozpowszechniæ ideê Œwiat³a Betlejemskiego i nie
zwlekaj¹c akcje rozpoczêli od razu. Propozycja ta zosta³a
przyjêta gor¹co i wszyscy chêtnie wziêli siê do pracy.  W
owym 1989 roku do akcji przy³¹czyli siê nie tylko skauci z
Wiednia, ale z ca³ej Austrii. W pierwszych latach za ca³oœæ
odpowiedzialni byli skauci z Wiednia, ale z czasem koordy-
nacjê przej¹³ centralny zarz¹d organizacji. I tak piêkna idea,
której symbolem jest œwiat³o, znalaz³a uznanie na ca³ym
œwiecie. Warto jeszcze wiedzieæ, ¿e Betlejemskie Œwiat³o
Pokoju w 2008 roku zapali³a jedenastoletnia Marlen Irndorfen
z Altenbergu. Dzia³o siê to 25 listopada w miejscu narodze-
nia Jezusa Chrystusa.
(Pisane na podstawie www.vohon.plast.org.ua/pl/history/)

Przygotowa³a Agata Jêdrysko
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Dzieciêce kolêdowanie
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i Nowy Rok to nie tylko czas pod-
sumowañ, ale tak¿e ¿yczeñ. ̄ yczymy sobie najczêœciej zdro-
wia, szczêœcia, spe³nienia marzeñ i czego tylko obdarowywa-
ny przez nas s³owami sam sobie ¿yczy. Najczêœciej mamy,
jak najlepsze intencje i wierzymy, ¿e ten czas jest magiczny
i istotnie wszystko, co dobre nam i innym zostanie dane.
Bodaj najszczersze w winszowaniu s¹ dzieci i dziel¹ siê do-
brym s³owem, talentem i spostrze¿eniami bez  ¿adnego skrê-
powania. Piêkne stroje cieszyñskie , kolêdowanie i szczere
s³owa miêdzy innymi takie prezenty przynieœli z sob¹ milusiñ-
scy do Urzêdu Gminy. Dzieci z Publicznego Przedszkola
Samorz¹dowego nr 1 w Jaworzu  da³y 17 grudnia prawdziwie
artystyczny popis, w³odarz gminy Zdzis³aw Bylok, wraz z przed-
stawicielami Rady Gminy i urzêdnikami Urzêdu Gminy  byli
szczerze wzruszeni wystêpem przedszkolaków i obdarowali
dzieciaki równie gor¹cymi ¿yczeniami i s³odkoœciami.
Jolanta Bajorek dyrektor Publicznego Przedszkola Samorz¹do-
wego nr 1 w Jaworzu szczególnie ciep³o mówi o znakomitej wspó³-
pracy placówki z Urzêdem Gminy. Rok 2008 postrzega, jako
dobry rok. Jest pe³na nadziei, i¿ 2009 r. bêdzie równie owocny
jeœli chodzi o samorz¹d i rodziców, dziêki którym uda³o siê,
jak dot¹d pozyskaæ sporo funduszy i darowizn dla placów-
ki. Jolanta Bajorek myœli, ¿e przy takim wspó³dzia³aniu
przedszkole bêdzie siê zmienia³o z miesi¹ca na miesi¹c.
Zaœ wszystkim za poœrednictwem Echa Jaworza ¿yczy du¿o
zdrowia i spe³nienia najskrytszych marzeñ i tego, by ten
Nowy Rok 2009 by³ jeszcze lepszy ni¿ 2008.

Przygotowa³a Agata Jêdrysko

Adwent i Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
z udzia³em organizacji i kó³ ewangelickich dzia³aj¹-
cych przy Koœciele Ewangelickim w Jaworzu
Czas Adwentu  jest okresem intensywnych æwiczeñ i przy-
gotowañ chóru i zespo³ów œpiewaczych do wyst¹pieñ pod-
czas uroczystych nabo¿eñstw œwi¹tecznych, a tak¿e na licz-
nych spotkaniach adwentowo- wigilijnych.

Chórek dzieciêco-m³odzie¿owy prowadzony przez Erykê Bi-
nek-Pytlowany uœwietni³ adwentowe spotkania seniorów w
Jasienicy i w Jaworzu. Dwukrotnie podczas œwi¹t œpiewa³ w
koœciele, a 4 stycznia wyst¹pi³ na deskach Teatru im. A.
Mickiewicza w Cieszynie  w organizowanym koncercie dla
zespo³ów dzieciêco –m³odzie¿owych Œl¹ska Cieszyñskie-
go, pod has³em „Dzieci œpiewaj¹ kolêdy”. Ponadto chórek i
zespó³ „Cantate” wyst¹pi³y w styczniu na koncercie charyta-
tywnym w Koœciele Garnizonowym w Bielsku-Bia³ej, a do-
chód z koncertu przeznaczony zosta³ na budowê hospicjum
w mieœcie.
Zespó³ „Cantate” wystêpowa³ w koœcio³ach w Jaworzu, Ja-
sienicy i Starym Bielsku, podobnie, jak Ewangelicki Chór
Koœcielny, który zaprezentuje siê tak¿e na karnawa³owej
„Biesiadzie Ludowej” 24 stycznia br. w sali OSP w Jaworzu.
Ko³o zainteresowañ – robótek rêcznych, dzia³aj¹ce przy
Koœciele Ewangelickim w Jaworzu ju¿ 5 i 6 grudnia 2008
roku wystawi³o swoje prace na stoisku Jarmarku Miko³ajo-
wego w Trzyñcu ( Republika Czeska). Jarmark ten gromadzi
rêkodzielników z ca³ych Czech, a tak¿e z przygranicznych
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miejscowoœci S³owacji i Polski. Wykonawcy nie tylko prezen-
tuj¹ swoje wyroby, ale te¿ pokazuj¹ sposoby ich wykonania.
Tematyka prac zwi¹zana jest z Miko³ajem i Œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia. Nasze panie prezentowa³y okolicznoœciowe kartki
œwi¹teczne z wyhaftowanymi elementami, ozdoby choinkowe
ró¿nej wielkoœci; a to bañki, anio³ki, dzwoneczki, œnie¿ynki,
gwiazdki wzbudzaj¹c podziw zwiedzaj¹cych i kupuj¹cych.
Od kilku ju¿ lat choinka stoj¹ca w koœciele w Jaworzu przy-
ozdabiana jest piêknymi wyrobami wykonanymi przez wpraw-
ne rêce pañ z ko³a zainteresowañ.
Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddzia³ w Jaworzu zorgani-
zowa³o w grudniu  dwie udane imprezy. 8 grudnia  w sali OSP w
Jaworzu odby³o siê spotkanie adwentowo- wigilijne na temat „tra-
dycji sto³u i potraw wigilijnych na Œl¹sku Cieszyñskim”. Wziê³o
w nim udzia³ prawie 100 osób w tym zaproszeni cz³onkowie Akcji
Katolickiej dzia³aj¹cej przy Koœciele Opatrznoœci Bo¿ej w Jawo-
rzu. Adwentowe przes³anie przekaza³ ks. radca Ryszard Janik, a
póŸniej trzy panie w œl¹skich strojach Danuta Pawlus, Eryka
Wiencek i Barbara Pietrzyk na podstawie wywiadów z najstar-
szymi mieszkañcami Jaworza, zapisów tradycji w starych ka-
lendarzach i innych dokumentów prezentowa³y i nakrywa³y stó³
wigilijny, objaœniaj¹c symbolikê u¿ywanych dawniej elementów.

Przygotowa³y równie¿ 4 dawne potrawy wigilijne dziœ ju¿ prawie
nieznane, które uczestnicy spotkania chêtnie degustowali.  Ca-
³oœæ przerywana by³a wierszami i tekstami w gwarze cieszyñ-
skiej, które przedstawili Izabela Kurcjus i Dawid Pasterny ze Szko³y
Podstawowej w Jaworzu, Roman Bathelt z gimnazjum i Jan
Chmiel  prowadz¹cy Zespó³ Regionalny Jaworze.
Drug¹ imprez¹ by³ „ Wieczór Kolêd”, który odby³ siê 28 grudnia w
Koœciele Ewangelickim w Jaworzu. Mimo i¿ wieczór ten organizowa-
ny jest nie po raz pierwszy, przyci¹ga on coraz wiêcej osób chêtnych
do œpiewania i s³uchania kolêd szczególnie w nowych aran¿acjach i
pochodz¹cych z ró¿nych kontynentów. W wieczorze kolêd wyst¹pili:
-chórek dzieciêco-m³odzie¿owy pod kier. p. Eryki Binek –
Pytlowany,
-zespó³ „Cantate” po kier. p. Ma³gorzaty Penka³y-Ogrodnik,
-zespó³ „Starzy Przyjaciele” pod kier. p. Antoniego Kruczka,
-orkiestra „Glorietta” pod kier. p. Stanis³awa Sojki,
-chór koœcielny Parafii Ewangelickiej pod kier. p. Ruty Janik.
Do gromkich braw nagradzaj¹cych wystêpy poszczególnych
zespo³ów zarz¹d PTEw do³¹cza w³asne serdeczne podziê-
kowania. Dziêkuje równie¿ sponsorowi p. Mrowcowi  w³aœci-
cielowi Zak³adu Piekarniczo-Cukierniczego w Jaworzu.

Leopold K³oda

Wigilijne spotkania
Grudzieñ - jak co roku -, up³yn¹³ pod egid¹ spotkañ wigilij-
nych, op³atkowych , œwi¹tecznych. 16 grudnia  2008 roku w
Stra¿nicy OSP w Jaworzu przy wspólnym stole zasiedli cz³on-
kowie Ko³a Emerytów, Rencistów i inwalidów . Na tê wigilie
przybyli ksiê¿a oraz przedstawiciele UG. Osób by³o sporo
bowiem 12 zaproszonych goœci i ok 50 przedstawicieli ko³a.
Ku wielkiej radoœci zebranych przy wigilijnym stole usiedli
ksi¹dz  proboszcz Adam Gramatyka z parafii katolickiej oraz

po raz pierwszy ks proboszcz W³adys³aw Wantulok z parafii
Ewangelicko-Augsburskiej.
Zaœ jeœli chodzi o przedstawicieli gminy na spotkanie przybyli: wójt
Zdzis³aw Bylok, radna Krystyna Szczypka, radny powiatowy Rudolf
Galocz,  wice przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze Zdzis³aw Pu-
tek , kierownik OPGJ Leszek Baron, Kierownik GOPS-u Dorota
Sacher- Wejster oraz przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ Wiejskich nr
1 w Jaworzu Danuta Mynarska. Spotkanie trwa³o ponad dwie godzi-
ny, ³amano siê op³atkiem, œpiewano kolêdy.     aja

Wigilia zuchów w  w SP1
W œwietlicy SP1 19 grudnia 2008 r. odby³o siê pierwsze œwi¹-
teczne  spotkanie nowo utworzonej gromady zuchowej nr 10
o nazwie „Gromadka Kubusia Puchatka”. W Œwi¹tecznej
Wigilijce uczestniczyli milusiñscy wraz z rodzicami. Spo-
tkanie to by³o wyj¹tkowo uroczyste, bra³o w nim udzia³ oko³o

70 osób, rodziców, dzieci i opiekunów. Niezwyk³¹ atmosferê
podkreœla³ wystrój Sali – œwi¹tecznie przyozdobione sto³y,
zastawione ufundowanymi i przygotowanymi przez rodziców
smako³ykami. Rodzice przygotowali dzieciom œwi¹teczne
upominki w formie prezentów od œwiêtego Miko³aja. Jako, ¿e
by³o to spotkanie wigilijne, zatem nie mog³o zabrakn¹æ
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¿yczeñ, wspólnego œpiewania kolêd, jak i weso³ych piose-
nek zuchowych.
Dru¿ynow¹ gromady jest druhna hm Joanna Buzderewicz
instruktorka Hufca Beskidzkiego ZHP, posiadaj¹ca wielolet-
nie doœwiadczenie w pracy wychowawczej i spo³ecznej z
dzieæmi i m³odzie¿¹. Wspomagaj¹ j¹ przyboczni druh pwd
Wojciech Biela oraz druhna pwd Gabrysia Bo¿ek.
Na spotkaniu poinformowano wszystkich zebranych, ¿e w okresie
letnim od 19.07-01.08.2009 r. zaplanowano wyjazd gromady na
obóz harcerski pod namioty do Pogorzelicy ko³o Rewala. Na tê
wyprawê zaproszono równie¿ inne dzieci i m³odzie¿ nie nale¿¹c¹
do ZHP. Druhna Asia poinformowa³a o mo¿liwoœci przekazania 1%
z rozliczenia PIT na cele organizacji po¿ytku publicznego, jak¹
niew¹tpliwie jest ZHP, ze wskazaniem gromady zuchowej nr 10
Jaworze. Pieni¹dze te wspomog³yby dzia³alnoœæ w/w gromady.
By³a to bardzo udana i wartoœciowa pod ka¿dym wzglêdem
impreza. To swego rodzaju œwiadectwo, jak zbawienny wp³yw
na wychowanie dzieciaków mo¿e mieæ integracja rodziców i
ich pociech w d¹¿eniu do wspólnego celu. Owo wzajemne
wspieranie siê w dzia³aniu to nic innego, jak wychowywanie
poprzez zaanga¿owanie spo³eczne i kszta³towanie umiejêt-
noœci dzia³ania w grupie. Gwarancj¹ sukcesu jest 80 letnie
doœwiadczenie ZHP, jako organizacji oraz umiejêtnoœci instruk-
torów, które pomagaj¹ dotrzeæ do m³odych ludzi. Istnienie ta-
kiej gromady to wa¿na sprawa dla naszego œrodowiska.

W³adze gminy wyrazi³y uznanie i obieca³y wsparcie dla dzia-
³alnoœci i rozwoju  gromady i dru¿yny ZHP w Jaworzu, co
zosta³o wczeœniej zadeklarowane przez Wójta Gminy i Prze-
wodnicz¹cego Rady Gminy w czasie uroczystoœci przeka-
zania „Betlejemskiego Œwiat³a Pokoju”, które zuchy przynio-
s³y do Urzêdu Gminy  17.12.2008 r.

L.Baron

Panu na chwa³ê œpiewajmy
Wieczór kolêd
Niepowtarzalna atmosfera i wspólne œpiewanie kolêd, tak by³o
28 grudnia w koœciele Ewangelicko -Augsburskim w Jawo-
rzu. Na pocz¹tku Wieczoru Kolêd zorganizowanego przez
Polskie Towarzystwo Ewangelickie wszystkich powita³ ks
W³adys³aw Wantulok, proboszcz parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej w Jaworzu. Potem przyszed³ czas na wspólne kolê-
dowanie ale i s³uchanie kolêd w wykonaniu zespo³ów. Zatem
mo¿na by³o pos³uchaæ miêdzy innymi zespo³u Starzy Przy-
jaciele  pod dyr. Antoniego Kruczka i Orkiestry Dêtej Glorieta
pod dyr   Stanis³awa Sojki.  To nie koniec uczty duchowej,
bowiem w czasie koncertu prezentowa³y siê tak¿e zespo³y
dzia³aj¹ce przy parafii, Chór Ewangelicki pod dyr  Ruty Ja-

nik, Zespó³ Cantate  pod dyr  Ma³gorzaty Penkala-Ogrodnik
oraz Chórek Dzieciêco - M³odzie¿owy pod dyr Eryki Binek –
Pytlowany.       pf

Wystawa prac Ewy Steckel
Malowane pasj¹
Miko³aj dŸwigaj¹cy prezenty, uœmiechniête anio³y, oœnie¿o-
ne góry, a wszystko to namalowane na bombkach choinko-
wych. Owe piêkne ozdoby mo¿na by³o ogl¹daæ na wystawie
prac jaworzanki Ewy Steckel, dniach 8-18 grudnia 2008 w
Galerii na Zdrojowej (Oœrodek Promocji Gminy). Popo³udnia-
mi 17 i 18 grudnia odwiedzaj¹c galeriê mo¿na by³o spotkaæ
siê z  twórczyni¹ urokliwych stroików œwi¹tecznych oraz rêcz-
nie malowanych bombek choinkowych.

Jak powiedzia³a Ewa Steckel- maluje od dzieciñstwa, to jej
prawdziwe zami³owanie, Zapewne odziedziczone po matce,
ojcu i kuzynostwu ojca pochodz¹cego z Wis³y, gdzie w³a-
œnie  jej krewni  s¹ artystami .
Wczeœniej g³ównie wykonywa³a szkice i akwarele, jednak
cztery lata temu postanowi³a spróbowaæ  przenieœæ czêœæ
swoich  szkiców  na bombki.  Artystka najchêtniej maluje
motywy religijne, ale poœród obrazków znaleŸæ te¿ mo¿na
uniwersalne symbole œwi¹teczne- podobizny Miko³aja, kolo-
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rowe choinki itp. W Galerii pani Ewa  równie¿  mia³a ze sob¹
„surowe”  bombki do dalszej obróbki- a wiêc  wymagaj¹ce
wpierw  naniesienia szkicu, a potem niezwykle precyzyjne-
go na³o¿enia farby. Natchnieniem do tworzenia stroików i
malowide³ s¹ czêœciowo jej wczeœniejsze akwarele, ale i
wci¹¿ pojawiaj¹ siê coraz to nowe pomys³y.   Prezentacja
twórczoœci  Ewy Steckel w Galerii na Zdrojowej  by³a dla niej
samej wyj¹tkowym prze¿yciem. Jak przyzna³a - po raz pierw-
szy publicznie mog³a zaprezentowaæ  swoj¹ twórczoœæ. A
trzeba przyznaæ, ¿e by³o co podziwiaæ. W ka¿dym stroiku i
bombce widaæ  ogromne zaanga¿owanie twórczyni. Dopra-
cowanie wszystkich detali , ka¿da bombka i ka¿dy stroik s¹
niepowtarzalne .  Przed samymi œwiêtami prace artystki by³y
wystawiane w Villi Barbara. Po prezentacji w Galerii wiele z
prac pani Ewy trafi³o w rêce zwiedzaj¹cych i  znalaz³o swoje
zaszczytne miejsce na sto³ach œwi¹tecznych czy ubiera-
nych w wigiliê drzewkach. Szczerze gratulujemy!

¯yczymy dalszych  pomys³ów i kolejnych wystaw.
Pani Ewo byæ mo¿e czas zaprezentowaæ swoje akwarele?

P.Filipkowski

Prace wychowanków MOW
W okresie przedœwi¹tecznymi w Urzêdzie Gminy Jaworze
mo¿na by³o podziwiaæ  i kupiæ stroiki œwi¹teczne wykonane
przez  wychowanków z M³odzie¿owego Oœrodka Wychowaw-
czego w Jaworzu.   Wiele z tych prac cechowa³o siê orygi-
nalnoœci¹ i pomys³owoœci¹  twórców. Podobnie jak i szopki

Sylwester pe³en nadziei
Jak witaliœmy Nowy Rok 2009 w Jaworzu?
Pewnie na tyle mo¿liwoœci i sposobów na ile pozwala³a za-
sobnoœæ portfeli, jak i  osobiste  upodobania.
Dla jednych Nowy Rok to czas zadumy nad tym co przynie-
sie przysz³oœæ, tak¿e przemyœlenie tego co wydarzy³o siê w
mijaj¹cym ju¿ 2008 r,. Niejednokrotnie by³ on zwi¹zany z
za³o¿eniem nowej rodziny, otrzymaniem nowej pracy, awan-
sem, przeprowadzk¹ do wymarzonego domu, a byæ mo¿e
innych skrajnie odmiennych wydarzeñ i prze¿yæ. Bywa³o
zapewne i tak, ¿e musieliœmy po¿egnaæ kogoœ bliskiego nam,
byæ mo¿e ktoœ zmaga³ siê z chorob¹, a inny prze¿ywa³ oso-
biste czy rodzinne dramaty. St¹d te¿ dzieñ Sylwestra dla

jednych jest okazj¹ do zabawy i radoœci, dla innych czasem
wspomnieñ  i westchnieñ –nadziei na lepsze dni.   Hiobowe
wieœci o œwiatowym kryzysie i jego wp³ywie  tak¿e na nasz¹
czêœæ Europy, w której mieszkamy czy wreszcie ostatnie
wiadomoœci o zwolnieniach pracowników w najwiêkszych
przedsiêbiorstwach na Œl¹sku nie zak³óci³y tego jedynego
dnia w roku, kiedy mimo wszystko mamy nadziejê, ¿e Nowy
Rok bêdzie lepszy, a przynajmniej nie gorszy od poprzed-
niego.
Tradycyjnie ju¿ Oœrodek  Promocji Gminy Jaworze zorgani-
zowa³ wieczór sylwestrowy  w amfiteatrze. Impreza rozpo-
czê³a siê 31 grudnia o godzinie 22.00 i trwa³a do  2.00 rano
pierwszego dnia Nowego roku. Anno Domini 2009 wita³o w

bo¿onarodzeniowe wyko-
nane  przez m³odzie¿ z
oœrodka, które mo¿na by³o
ogl¹daæ w Galerii na

Zdrojowej. Ponadto szop-
ki te by³y prezentowane
11 stycznia w koœciele
pw Opatrznoœci Bo¿ej,
gdzie równie¿ w drug¹
niedzielê stycznia wy-
chowankowie z M³odzie-
¿owego Oœrodka Wycho-
wawczego w Jaworzu
wyst¹pili z koncertem
kolêd.
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amfiteatrze ponad 500 jaworzan. Pogoda –lekki mróz, odro-
bina œniegu-, muzyka „dla ka¿dego”  sprzyja³y wspólnej za-
bawie, do której skutecznie zachêca³ -tym razem w roli kon-
feransjera- Zbigniew Putek, radny i wiceprzewodnicz¹cy Rady
Gminy Jaworze.  Jemu te¿ w  udziale przypad³o  odliczanie
ostatnich minut  roku 2008 i  og³oszenie wejœcia w 2009 rok.
Ze wspólnymi ¿yczeniami pomyœlnoœci w Nowym Roku dla
tych obecnych w amfiteatrze, ale i wszystkich jaworzan wy-
st¹pili wójt Zdzis³aw Bylok, przewodnicz¹cy Rady Gminy
Andrzej Œliwka i wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy  Zbigniew
Putek.  Atrakcj¹  jaworzañskiej sylwestrowej nocy by³ pokaz
sztucznych ogni, którym efektywnie i niew¹tpliwie efektow-
nie „dowodzi³”  dyrektor OPG Leszek Baron. Potem nadszed³
czas na sk³adanie ¿yczeñ, poczêstunek szampanem i
dalsz¹ czêœæ wspólnej zabawy….
Wœród imprez sylwestrowych w Jaworzu miêdzy innymi warto
wspomnieæ o tych organizowanych w dwóch naszych najwiêk-

szych oœrodkach wypoczynkowych. I tak w Hotelu Jawor Spa
bawiono siê na Balu Sylwestrowym, a do tañca przygrywa³
zespó³ Bartos Band, humorem i radoœci¹ zabawê okrasi³ Grze-
gorz Poloczek z Kabaretu Rak. Z myœl¹ o mi³oœnikach rytmów
dyskotekowych zorganizowano zabawê sylwestrow¹ w Night
Clubie,  ca³oœæ prowadzi³ DJ Arti, najm³odsi zaœ szaleli na Kin-
der  Balu. Z kolei w Villi Barbara goœci w Nowy Rok wprowa-
dzi³ tanecznymi rytmami zespó³ BRAWO. W ka¿dym te¿
przypadku w/w  hotele  dla swoich goœci przygotowa³y wy-
kwintne menu.
Inni spêdzali ten czas witaj¹c 2009 rok przed ekranami te-
lewizorów lub na swoich rodzinnych „prywatkach”. Jedno
co ³¹czy wszystkich niezale¿nie od miejsca  to ¿yczenie -
marzenie,  aby ten Nowy Rok by³ dla nas szczêœliwy, po-
zwoli³ na realizacje wielu osobistych planów i zamierzeñ, a
nade wszystko byœmy zdrowi byli! Tego chyba ¿yczymy
sobie wszyscy.    Zebra³ Piotr Filipkowski
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bach oraz w terapii reumatyzmu, do-
legliwoœci zwi¹zanych z os³abieniem
systemu odpornoœciowego ( zapale-
nie oskrzeli, p³uc, grypy, przeziêbie-
nia) oraz dolegliwoœci klimakteryj-
nych.  Stosowanie Reishi redukuje
napiêcia  nerwowe, stres, nadpobu-
dliwoœæ, zaburzenia snu,  zmniejsza
bóle i zawroty g³owy. Terapia Reishi

wykorzystywana jest równie¿  w przypadku schorzeñ uk³adu
trawiennego, zapaleñ ¿o³¹dka, jelit, wrzodów, zapaleñ i  mar-
twic w¹troby.
Przeprowadzone badania naukowe udowodni³y  przeciwno-
wotworowe dzia³anie Reishi w leczeniu  m.in. raka  piersi,
macicy, prostaty, ¿o³¹dka,  nerek, w¹troby, trzustki, mózgu,
prze³yku, p³uc, jelita grubego, bia³aczki, ch³oniaka, a tak¿e
wielu innych rodzajów nowotworów. Dodatkowo Reishi wspo-
maga terapie ( radioterpia, chemioterapia) znacznie obni¿a-
j¹c  prawdopodobieñstwo  wyst¹pienia przerzutów oraz
zmniejszaj¹c agresywnoœæ raka.
Terapia Reishi w schorzeniach sercowo-naczyniowych i
mia¿d¿ycy têtnic okaza³a siê niezwykle  skuteczna. Regu-
larne przyjmowanie  Reishi obni¿a tak¿e  poziom choleste-
rolu, trójglicerydów i cukru we krwi. Stwierdzono ponadto
poprawê pracy, a tak¿e lepsz¹  rekonwalescencjê osób  po
przebytym wylewie krwi o mózgu oraz w zapaleniu ¿y³.
Leczenie cukrzycy II Reishi daje znakomite efekty  terapeu-
tyczne, likwiduj¹c zawroty g³owy, zmêczenie, pragnienie,
bolesnoœæ oraz  inne dolegliwoœci. Zauwa¿ono skutecznoœæ
Reishi w leczeniu stresu, przemêczenia, nerwic, os³abienia,
bezsennoœci na tle nerwicowym oraz zaburzeñ snu. Kuracja
Reishi u 90% pacjentów wp³ywa pozytywnie na centralny
uk³ad nerwowy  i ma intensywne dzia³anie  uspokajaj¹ce.

Z DZIA£ALNOŒCI STOWARZYSZEÑ...

POSIADY REISHI

Reishi – nadzieja wspó³czesnej medycyny
W dniu 7 grudnia 2008  roku w  Galerii pod Groniem u pp.
Steklów odby³y siê  posiady, podczas których prezes Towa-
rzystwa Mi³oœników Jaworza – dr Adam Kwieciñski  wyg³osi³
prelekcjê na temat Reishi.  Adam Kwieciñski  dr n.med, le-
karz, biolog medycyny. Pracownik  Katedry i Zak³adu  Far-
makologii i Toksykologii ŒUM w Zabrzu. Redaktor naczelny;
„Poradnika Lekarza” , „Prawo w s³u¿bie zdrowia” i inne .
Uznaje siê, ¿e  klasyczna , zachodnia medycyna jest sku-
teczna w leczeniu nag³ych  stanów chorobowych, natomiast
medycyna naturalna ( alternatywna) przynosi dobre rezulta-
ty w profilaktyce oraz leczeniu  chorób przewlek³ych  (nowo-
twory, choroby uk³adu kr¹¿enia, itd.)
Medycyna alternatywna odwo³uje siê do wielkich koncepcji
filozoficznych nawi¹zuj¹c do wyrafinowanych spekulacji ana-
litycznych oraz licznych obserwacji empirycznych.
Wa¿ne miejsce w medycynie  i farmacji naturalnej  zajmuj¹
grzyby. Od zarania do dnia dzisiejszego korzysta siê z pro-
duktów ¿ywnoœciowych  na bazie grzybów. W medycynie
fachowej grzyby  lecznicze stanowi¹ Ÿród³o wszelkiego ro-
dzaju  œrodków farmaceutycznych dla podtrzymania zdro-
wia, profilaktyki i terapii.
W królestwie grzybów  na pierwszym miejscu mo¿na posta-
wiæ  Reishi- grzyb  uwa¿any od niepamiêtnych czasów, za
eliksir d³ugowiecznoœci. Obecnie Reishi jest  nadziej¹ na
przed³u¿enie  i poprawê  jakoœci ¿ycia.
Kuracja Reishi  znacznie wspomaga  leczenie chorób nowo-
tworowych, schorzeñ uk³adu  sercowo-naczyniowego (aryt-
mia, choroba wieñcowa, nadciœnienie, wysoki poziom chole-
sterolu itd.) oraz  cukrzycy. Nadto obserwuje siê pozytywne
efekty w przypadku rekonwalescencji po przebytych choro-
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Osoby regularnie przyjmuj¹ce Reishi odczuwaj¹ znaczne
zmniejszenie  zmêczenia, bezsennoœci, depresji, nerwowo-
œci i nadpobudliwoœci, zaburzeñ pracy serca, a tak¿e zabu-
rzeñ seksualnych.
Reishi zapobiega  efektowi starzenia siê organizmu ludzkie-
go. Poprawia nie tylko wygl¹d skóry, ale tak¿e kondycjê i
samopoczucie pacjentów. Stwierdzono, ¿e osoby systema-
tycznie  przyjmuj¹ce Reishi staj¹ siê bardziej aktywne, po-
lepsza siê ich pamiêæ i wzrok  oraz sprawnoœæ fizyczna.
Niezwykle istotna cech¹ Reishi jest  brak jakichkolwiek dzia-
³añ ubocznych, nawet przy d³ugotrwa³ym stosowaniu.

Dr n. med. Adam R. Kwieciñski

Towarzystwo Mi³oœników Jaworza
PLAN POSIAD TMJ na rok 2009
Styczeñ - marzec; Wystawa koronek koniakowskich, (Ga-
leria Pod Groniem)
22 lutego; ks Ignacy Czader, Wielki Post w kulturze i tra-
dycji, (Czytelnia  katolicka )
15 marca; 15–lecie wspó³pracy Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie z gimnazjum w Jaworzu, (Gimnazjum w
Jaworzu Œrednim)
26 kwietnia; „Dawnych wspomnieñ czar… Dziesiêciole-
cie Galerii Pod Groniem. Wernisa¿ prac Mieczys³awa Gre-
nia, (Galeria Pod Groniem)
7 czerwca; Aniela Kupiec i Daniel Kad³ubiec; opowieœci re-
gionalne Œl¹ska Cieszyñskiego 
Zachody s³oñca; wernisa¿ fotogramów  Ryszarda Stanclika i
Tomasza Wróbla, (Galeria Pod Groniem)

2 sierpnia; Poezja Jana Chmiela- w wykonaniu Autora. Znajomoœæ
Gwary Œl¹ska Cieszyñskiego – konkurs (Galeria Pod Groniem)
20 wrzeœnia; Franciszek Wawrzuta; opowieœci przewodnika
beskidzkiego. Konkurs wiedzy o regionie.
Schroniska beskidzkie; Wystawa fotogramów  Ryszarda
Stanclika i Tomasza  Wróbla (Galeria Pod Groniem)
18 paŸdziernika; Grzegorz Stadnicki; Damski i mêski
strój cieszyñski.
Konkurs tematyczny. Strój œl¹ski w starej fotografii i na repro-
dukcjach- wystawa tematyczna TMJ, (Galeria Pod Groniem)
15 listopada; Uroki Skandynawii we wspomnieniach  Sta-
nis³awa Zabrzeskiego, (Galeria Pod Groniem)
28 listopada; 25-lecie Towarzystwa Mi³oœników Jaworza
w andrzejkowej atmosferze, (Galeria Pod Groniem)
13 grudnia; Posiady - niespodzianka, (Galeria Pod Groniem)

Za Zarz¹d TMJ
/-/  Ryszard Stanclik

Uwierz a spe³ni¹ siê marzenia
Szczêœcia, zdrowia , pomyœlnoœci i spe³nienia marzeñ- naj-
czêœciej tak brzmi¹ ¿yczenia œwi¹teczne i noworoczne.
Wszyscy marzymy, jednak gdy zaklêcia nie dzia³aj¹ na rze-
czywistoœæ czujemy rozczarowanie i frustracje. Czy zatem
nale¿y przestaæ marzyæ?
Wrêcz przeciwnie. Przecie¿ wiêkszoœæ z nas- obojêtnie czy
przyznajemy siê do tego czy te¿ nie- pozwala sobie na doœæ
czêste odwiedziny w krainie fantazji. Szczególnie, kiedy
codziennoœæ przyt³acza szaroœci¹, gdy zmêczenie umys³u
staje siê nieomal chroniczne, uciekamy w œwiat marzeñ,
pozwalamy by do g³osu dochodzi³y nasze nawet najbardziej
ukryte pragnienia. Wtedy nie tylko odpoczywamy, ale po-
zwalamy sobie na kreatywnoœæ, na doszlifowanie planów.
Czêsto poprzez marzenia znajdujemy wyjœcie z jakiejœ trud-
nej sytuacji lub rozwi¹zujemy problemy, które nas dot¹d prze-
rasta³y. Jak twierdz¹ naukowcy marzenia pomagaj¹ podsu-

PLANY I MARZENIA NOWOROCZNE

mowaæ to co ju¿ zrobiliœmy i wytyczyæ kolejne cele, szczyty
do zdobycia.
O czym najczêœciej marzymy?
Jak wynika z badañ CBOS na pierwszym miejscu jeœli cho-
dzi o marzenia jest zdrowie, na drugim i trzecim ¿ycie ro-
dzinne oraz przysz³oœæ dzieci. Wiêksze dochody, dom b¹dŸ
mieszkanie plasuj¹ siê na czwartym i pi¹tym miejscu. Tylko
3% Polaków marzy o wielkiej mi³oœci. Jak widaæ niestety w
krainie fantazji jesteœmy doœæ przyziemni, a przecie¿ warto
pójœæ w myœlach dalej. Wyci¹gaæ rêkê po wiêcej, ani¿eli ofe-
ruje nam teraŸniejszoœæ.
Dlaczego boimy siê marzyæ?
Byæ mo¿e wynika to ze stereotypów nadal funkcjonuj¹cych
w naszym spo³eczeñstwie. O marzeniach i marz¹cych mówi
siê czêsto w sensie negatywnym. Jeœli otwarcie przyznaje-
my siê do tego, i¿ czasami bywamy w krainie fantazji, do-
stajemy etykietê ze spo³ecznym napisem- „myœli o niebie-
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

Turniej Kick-Boxing w Andrychowie o
Puchar Burmistrza Miasta
W Andrychowie 7 grudnia 2008 roku  odby³ siê Turniej kick
boxingu w formule light contact o Puchar Burmistrza Andry-
chowa. Wszystkie walki odbywa³y siê na ringu, a zwieñcze-
niem rozgrywek sportowych by³a walka o tytu³ zawodowego

skich migda³ach”. Ludzie pytaj¹- po ca marzysz, przecie¿ to
i tak siê nie spe³ni.
Mówi¹- trzeba ¿yæ tylko tu i teraz.
My nie chcemy byæ Ÿle postrzegani wiêc nie pozwalamy sobie
na „bujanie w ob³okach”.Nadal marzymy, ale robimy to nieœmia-
³o, z pow¹tpiewaniem. Twierdzimy, ¿e to i tak nic nie da. Nieja-
ko przejmujemy pa³eczkê od sceptyków i zaczynamy doœæ
pogardliwie traktowaæ  marzenia. Tymczasem œwiadczyæ to
mo¿e zarówno o braku bezpieczeñstwa, jak i o tym , ¿e nie
wierzymy we w³asny sukces.  Oczywiœcie wp³yw na tego typu
postawê ma nie tylko niewiara w spe³nienie, ale równie¿ niesta-
bilna sytuacja spo³eczno- polityczna. Jednak nie mo¿na pod-
dawaæ siê ogólnospo³ecznej frustracji. Przecie¿ to w³aœnie dziêki
marzeniom dziœ mo¿emy jeŸdziæ samochodami, lataæ samolo-
tami czy zapobiegaæ powa¿nym chorobom cywilizacyjnym. Jest
tylko jeden warunek trzeba wierzyæ.
Marzenia bez wiary s¹ martwe
Mia³am kiedyœ znajom¹, która ca³y czas myœla³a o lepszej posa-
dzie. Widzia³a siebie w odpowiednim miejscu, na odpowiednim
stanowisku. Ba, wiedzia³a nawet, jak bêdzie dzia³aæ, by odnieœæ
sukces. Niestety te marzenia nie mog³y siê spe³niæ, bowiem nie
podjê³a ¿adnych kroków w rzeczywistoœci, by osi¹gn¹æ zamie-
rzony cel. Po pó³ roku stwierdzi³a, ¿e takie myœlenie nic nie daje.
Dalej siedzia³a w firmie, która jej nie odpowiada³a i ka¿dego dnia
wychodzi³a do pracy z potwornie z³ymi emocjami.
Podsumowuj¹c krótko tê opowieœæ mo¿na by rzec tak, je¿e-
li kilku zapaleñców nie uwierzy³oby , ¿e mo¿emy lataæ, do

tej pory ogl¹dalibyœmy coraz to ³adniejsze i wymyœlne ob-
razki z napowietrznymi maszynami. Te, jak wiadomo nie daj¹
niczego poza odczuciami estetycznymi.
Je¿eli o czymœ marzymy musimy uwierzyæ w sukces i opra-
cowaæ strategiê dojœcia do celu. Nie mo¿na poprzestaæ li
tylko na myœli, bo choæ ma ona si³ê materializacji, bez na-
szej wydatnej pomocy nic siê nie stanie. Do tego jeœli wci¹¿
bêdziemy powtarzaæ, ¿e nie spotka nas nic dobrego, nic siê
nie zmieni, tak bêdzie w rzeczywistoœci. Podœwiadomie bê-
dziemy d¹¿yæ do pora¿ki, a nie do sukcesu. Dotyczy to ka¿-
dej sfery ¿ycia, w tym tak¿e- a mo¿e nade wszystko- tego,
czego pragniemy najbardziej – zdrowia.
Ka¿dy z nas zna z autopsji b¹dŸ ze s³yszenia przypadki,
kiedy chorzy ludzie wychodzili z powa¿nych chorobowych
opresji dziêki marzeniom o zdrowiu i wierze w ich spe³nienie.
Je¿eli siê poddamy, przegramy.
Od marzeñ do realizacji planów
Noworoczne postanowienia mog¹ siê spe³niæ pod warunkiem, ¿e
czynnie w tym procesie weŸmiemy udzia³. Je¿eli na przyk³ad
myœlimy o zmianie pracy trzeba u³o¿yæ plan dzia³ania, ale naj-
pierw bardzo precyzyjnie okreœliæ czego chcemy. Potem podj¹æ
odpowiednie kroki i zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e by sprostaæ
zamierzeniom trzeba siê trochê napracowaæ. Zaœ s³omiany zapa³
przyda nam rozczarowañ i niemi³ego smaku pora¿ki.
Zatem do dzie³a, a ja ¿yczê w Nowym Roku spe³nienia
marzeñ!

  Agata Jêdrysko
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Uwaga Reklamodawcy
Og³oszenia reklamowe na dany miesi¹c s¹ przyjmowa-
ne  do drugiego wtorku  poprzedniego miesi¹ca w sekre-
tariacie Urzêdu Gminy Jaworze. Redakcja nie odpowia-
da 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

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.

Mistrza Polski. Klub "Beskid Dragon" reprezentowa³y dwie
zawodniczki :Gabriela Pezda - seniorka i Marta Jab³oñska-
juniorka. Gabriela zdoby³a z³oty medal w swojej kategorii, za
to Marta stoczy³a walkê z utytu³owan¹ zawodniczk¹ Iwon¹
Nierod¹, ostatecznie zajmuj¹c trzecie miejsce w swojej ka-
tegorii. Mimo, ¿e min¹³ ju¿ 2008 rok, zawodnicy klubu dalej,

bez wytchnienia uczestnicz¹ w rywalizacjach sportowych.
W sobotê 13 grudnia .2008 r.  m³odzi kadrowicze klubu mo-
gli zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci w trakcie walk na II
Miêdzynarodowym Turnieju Mazovia Open 2008 w Tarczy-
nie. Dorobek medalowy klubu powiêkszy³ siê o 5 z³otych i 4
srebrne medale.                       A.Turchan



2009 ROKSTYCZEÑ ECHO JAWORZA str. 28

Og³oszenie
dotycz¹ce

Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji

w Gminie Jaworze

     W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

w Gminie Jaworze istnieje mo¿liwoœæ

dofinansowania wymiany kot³a,
nie przekraczaj¹cego 5000 z³

Bli¿szych informacji udziela Pani Malwina Nowoczek
pokój nr 203 w godzinach pracy UG (tel. 33/817 21 95).

Z DOFINANSOWANIA
MO¯NA SKORZYSTAÆ

TYLKO DO MARCA 2009


