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Niecodzienne hobby
Augustyna Szczypki
Mê¿czyŸni maj¹ ró¿ne hobby,
choæ czêsto zdarza siê, ¿e nie wy-

ró¿nia siê ono niczym szczegól-

nym. Ale w Jaworzu s¹ te¿
prawdziwi mê¿czyŸni, których

hobby jest rzadko spotykane. Do
tego gatunku hobby mo¿na zali-

czyæ pasje i prace  pana Augu-

styna, które  mo¿na by³o podzi-
wiaæ w Galerii na Zdrojowej w mar-

cu. Wiêcej
o zami³owa-

niach  pana
Augustyna

Szczypk i

na stronach
17-18.

Piêtnaœcie lat minê³o
Ju¿ 15 lat  minê³o od momentu
podpisania umowy o wspó³pra-
cy pomiêdzy ówczesn¹ Szko³¹
Podstawow¹ - dzisiejsze gimna-
zjum w Jaworzu Œrednim - a
Uniwersytetem  Pedagogicznym
w Krakowie. Jubileusz ten by³
okazj¹ do  wspólnego spotkania
w ramach posiad Towarzystwa
Mi³oœników Jaworza- wiêcej na
stronach 14-16.

W sportowej rywalizacji
Tym razem o Klubie £uczniczym X-10 w Jaworzu i
Beskid Dragon – czyli zawodach w kick-boxingu.
Ale nie tylko.  W marcu mia³o miejsce spotkanie
samorz¹dowców z  dzia³aczami sportowymi i Klu-
bem Czarni Jaworze. Mi³oœników sportu zachêca-
my do lektury stron 23-26.

Na dorocznym
spotkaniu druhów
Doroczne spotkanie sprawozdaw-
cze OSP oprócz podsumowania

roku 2008 i prezentacji planów na

rok bie¿¹cy mia³o te¿  akcent bar-
dziej osobisty. By³o to wrêczenie

druhom, którzy ukoñczyli mini-
mum 70 lat – pami¹tkowych sta-

tuetek. Wœród wyró¿nionych zna-

leŸli siê; Roman Lorek, Wanda
Brandys, Edward Klima, Józef

Tymon i Marian Zygmunt.
Szerzej na stronach 13-14.
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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE

Flesz wydarzeñ gminnych
W Austrii o geotermii
Zastêpca Wójta Rados³aw Osta³kiewicz uczestniczy³  w Grazu
- w trzydniowej konferencji dotycz¹cej  Ÿróde³ geotermalnych,
ich wykorzystania w krajach Unii Europejskiej, unijnych norm
w tym zakresie obowi¹zuj¹cych w poszczególnych krajach,
które nie omin¹ w  najbli¿szym czasie równie¿ Polski.
A u nas w Jaworzu? Póki co og³oszenie II przetargu na budo-
wê centrum balneologicznego, oraz przygotowania do do-
k³adnego sprawdzenia co kryje w sobie odwiert przy ulicy
Zdrojowej. To ostatnie przedsiêwziêcie jest planowane wspól-
nie przez Urz¹d Marsza³kowski i Szpital Opieki D³ugotermi-
nowej BZLR – a napiszemy o tym w kolejnym numerze Echa
ze wzglêdu na fakt, ¿e na koniec marca stosowna umowa
na badanie odwiertu nie by³a jeszcze podpisana.
Inwestycje – powoli ale do przodu
Planowane i zapowiadane wczeœniej inwestycje s¹ realizowa-
ne jeœli tylko warunki pogodowe na to pozwalaj¹. I tak;   ju¿  jest
prowadzona budowa chodnika dla pieszych od dawnej Fabryki
Mebli Giêtych do bloków na d³ugoœci 168 metrów. Inwestycja ta
jest finansowana ze œrodków w³asnych Urzêdu Gminy Jaworze
i jej koszt ca³kowity wyniesie ponad 60 tysiêcy z³otych.
Ponadto trwa budowa chodnika, a w³aœciwie dalszej jego
czêœci do koñcowego przystanku autobusowego w rejonie
Hotelu JAWOR. Mowa oczywiœcie o ulicy Turystycznej.
Budowa ta realizowana jest ze œrodków Unii Europejskiej
(projekt kluczowy;  Rozwój Infrastruktury  Turystycznej  Sub-
regionu Po³udniowego). Ulica stanowi czêœæ szlaku turystycz-
nego na B³atni¹. Z kolei przebudowa samej ulicy Turystycz-
nej (po³o¿enie nowej nawierzchni) finansowana bêdzie ze
œrodków UE w ramach „Programu Rozwoju Subregionu Po-
³udniowego Województwa Œl¹skiego” i rozpocznie siê na prze-
³omie maja i czerwca br - po zakoñczeniu budowy chodnika
dla pieszych oraz zakoñczenia procedur zwi¹zanych z uzy-
skaniem stosownych pozwoleñ.
Prawie … ukoñczony parking w Jaworzu Centrum
Z parkingu w Jaworzu Centrum  korzystamy ju¿ od kilku mie-
siêcy. Jednak  przys³owiowej „kropki nad i”  jeszcze nie po-
stawiono. G³ównie kierowcy wiedz¹ o co dok³adnie chodzi.;
jad¹c ulic¹ Zdrojow¹ wzd³u¿ przystanku PKS mijamy ci¹gle
wyp³ukiwany przez wodê uskok. Jest on o tyle niebezpiecz-
ny dla zawieszenia naszego samochód gdy na zakrêcie przy
Aptece przyjdzie nam wymin¹æ siê z wiêkszym pojazdem
np. autobusem. S³u¿by gminne co pewien czas zasypuj¹
dziurê pomiêdzy jezdni¹, a zjazdem na parking. Definitywnie
zostanie tu po³o¿ona nowa utwardzona nawierzchnia pokry-

ta asfaltem z chwil¹ gdy temperatura ustabilizuje siê i pod³o-
¿e stanie siê bardziej stabilne. Po³o¿enie asfaltu teraz tzn.
koñcem marca skutkowa³oby tym, ¿e w czerwcu prace trze-
ba by by³o powtórzyæ.
Co z wnioskami unijnymi?
Media póki co informuj¹ o stopniu wykorzystania przez Pol-
skê unijnych dotacji. Informacje te nie napawaj¹ optymizmem.
Równie¿ w ostatnich numerach Echa Jaworza pisaliœmy ile
wniosków zosta³o z³o¿onych. Ze z³o¿onych wniosków unij-
nych zosta³y zaakceptowane i bêd¹ realizowane w najbli¿-
szych tygodniach nastêpuj¹ce;
– Budowa œcie¿ki dla pieszych i rowerzystów wzd³u¿ ulicy
S³onecznej (koszt 1,1 mln z³)
– Budowa œcie¿ki dla pieszych i rowerzystów wzd³u¿ ulicy
Cisowej (koszt 1,7 mln z³)
– Modernizacja amfiteatru i Parku Zdrojowego - w tym roku
planuje siê rozpoczêcie ca³ej inwestycji wartej oko³o 4 mln
z³otych. Przewidziano m.in. budowê zaplecza amfiteatru
(nowy budynek, w którym bêdzie zlokalizowany ca³oroczny
Punkt Informacji Turystycznej).
150.000 z³otych dla Jaworza
Gmina Jaworze pozyska³a dofinansowanie dla trzech projek-
tów miêkkich realizowanych ze œrodków Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego w ramach dzia³ania „Inicjatywy lokalne na
rzecz podnoszenia poziomu aktywnoœci zawodowej na ob-
szarach wiejskich”. Wartoœæ ka¿dego projektu to ~50 tys. PLN.
1)  Projekt „Aktywizacja zawodowa dla pocz¹tkuj¹cych” do-
tyczyæ bêdzie aktywizacji zawodowej mieszkañców Jawo-
rza (osób po 45 r. ¿ycia, kobiet oraz osób niepe³nospraw-
nych) w zakresie kursu jêzyka angielskiego oraz podstaw
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.
2)  Projekt „Myszk¹ po Jaworzu. Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych mieszkañców Gminy Jaworze” obejmuje swym
zakresem kurs komputerowy z elementami ksiêgowoœci.
Tak¿e
3)  Projekt „Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej” w
centrum uwagi stawia szkolenie w zakresie regionalnej sztu-
ki kulinarnej (po przeprowadzonym szkoleniu wydana zosta-
nie ksi¹¿ka kucharska) oraz warsztaty z rêkodzie³a artystycz-
nego; hafty, bibu³karstwo, koronkarstwo, itp.
Wójt za biurkiem czy poza nim?
Czekanie na „odgórne„ pozytywne decyzje dla naszej gminy
– zdaniem wójta Zdzis³awa Byloka jest oczekiwaniem na
przys³owiow¹ mannê z nieba. St¹d czêste wyjazdy do War-
szawy, Katowic czy Bielska-Bia³ej. Wójt Zdzis³aw Bylok
uczestniczy³ w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu
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Prezentacja ksi¹¿ki „Leœne koœcio³y”.

Bielskiego oraz kilkakrotnie w naradach Narodowego - a tak-
¿e Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska w Katowi-
cach. Spotkania te dotyczy³y z pozoru wrêcz absurdalnego
tematu; chodzi o podzia³ tzw aglomeracji bielskiej na dwie
czêœci; komorowick¹ i wapienick¹. Po co? Powód jest jeden -
przy istnieniu jednej aglomeracji bielskiej nasza gmina nie ma
szans na uzyskanie dotacji z unijnego funduszu spójnoœci na
dokoñczenie budowy kanalizacji w Jaworzu gdy¿ w skali ca³ej
aglomeracji nasz gmina zyskuje nieca³y 1 punkt przy mini-
malnie wymaganych 37 punktach potrzebnych do uzyskania
dotacji. W ostatnich tygodniach prowadzone by³y rozmowy z
w³adzami powiatu bielskiego, przedstawicielami gmin powiatu
bielskiego i spó³k¹ Aqua na temat podzia³u aglomeracji biel-
skiej na dwie czêœci. Wówczas zyskaj¹ na tym tak¿e inne
gminy, a np. Jaworze z 1 punktu mo¿e   uzyskaæ wówczas
ponad 4 punkty niezbêdne przy ubieganiu siê o dotacjê. Teraz
czekamy ponownie na decyzjê WFOŒ w Katowicach.
Uroczysko czy mo¿e jednak  koœció³?
Na zaproszenie ks biskupa Paw³a Anweilera (zwierzchnika
diecezji cieszyñskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskie-
go), wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok uczestniczy³ w
Ustroniu w prezentacji ksi¹zki „Leœne koœcio³y - miejsca
tajnych nabo¿eñstw ewangelickich w Beskidzie Œl¹skim”
poœwiêconej „koœcio³om leœnym” w Beskidach. Nie wszy-
scy mo¿e wiedz¹ o co dok³adnie chodzi; Leœne koœcio³y
czyli ewangelickie - by³y  to miejsca odludnie po³o¿one w
lasach, zw³aszcza w Beskidzie Œl¹skim, gdzie w okresie
kontrreformacji (w latach ok. 1654–1709) ewangelicy ze
Œl¹ska Cieszyñskiego potajemnie odprawiali nabo¿eñstwa.
Miejscowi ewangelicy nie mog¹c gromadziæ siê w koœcio-
³ach korzystali z pos³ugi wêdrownych kaznodziejów, którzy
na te tereny potajemnie przybywali g³ównie ze S³owacji,
ale te¿ i z Dolnego Œl¹ska czy z Królestwa Polskiego. Na-
bo¿eñstwa odprawiano na odludnych miejscach, g³ównie w
górach. Jedno z takich miejsc znajduje siê w Jaworzu zlo-
kalizowane przed kilku laty.; na stromym stoku Wysokie-
go, pomiêdzy Kopanym a Borowin¹. Jednak niektórzy ja-
worzanie wiedzieli o jego istnieniu dziêki ustnym informa-
cjom przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Za spraw¹
Towarzystwa Mi³oœników Jaworza przeszukano przypusz-
czalny teren „leœnego koœcio³a”. Po oczyszczeniu terenu
ods³oniêty zosta³ amfiteatr o 13 stopniach wy³o¿onych ka-
mieniami, w którym mog³o  szacunkowo zmieœciæ siê 500
osób. Do miejsca tego wytyczono dwa szlaki turystyczne,
jeden od ul. Panoramicznej, drugi dolin¹ potoku Szeroki.
Ponad. Obecna oficjalna nazwa tego miejsca to „Uroczy-
sko kultowe”, która ze zrozumia³ych wzglêdów budzi  sko-
jarzenia dalekie od chrzeœcijañskiego kultu religijnego. Wójt
Zdzis³aw Bylok potwierdza, ¿e bêdzie d¹¿y³ do zmiany tej
nazwy i przywrócenia temu miejscu nale¿ytej rangi i nazwy

zwi¹zanej z dawnymi nabo¿eñstwami ewangelickimi  ma-
j¹cymi miejsce  na tej górze. W spotkaniu w Ustroniu uczest-
niczy³o duchowieñstwo  ewangelickie z Polski i Czech, oraz
wierni koœcio³a ewangelickiego  z obu krajów, przedstawi-
ciele w³adz  gmin  gdzie znajduj¹ siê pami¹tkowe „leœne
koœcio³y”.
Spotkanie wójtów i burmistrzów zaprzyjaŸnionych gmin
13 marca w Urzêdzie Gminy i Galerii na Zdrojowej mia³o miej-
sce robocze spotkanie  przedstawicieli w³adz naszej gminy
z wójtami i burmistrzami zaprzyjaŸnionych gmin Czech i S³o-
wacji. W przypadku tych krajów zaplanowano kontynuacjê
wspó³pracy kulturalnej w ramach Jaworzañskiej Majówki i
Jaworzañskiego Wrzeœnia, na poziomie gmin, stowarzyszeñ
i organizacji pozarz¹dowych – OSP, placówek oœwiatowych.
Ponadto w dalszym ci¹gu realizowane s¹ wspólne zamie-
rzenia gospodarcze jak np. polsko – s³owacki projekt (reali-
zowany z gmin¹ Streæno) na budowê boisk szkolnych przy
szko³ach podstawowych w Jaworzu i Streænie, czy wspólne
zawody stra¿ackie.
Z kolei polsko-czeski projekt na budowê Polsko-Czeskiego
Centrum Turystyki w Jaworzu Na³ê¿u na terenie by³ej szko³y
podstawowej, zaczynamy sk³adaæ od pocz¹tku ze wzglêdu
na b³êdy formalne po stronie czeskiej gminy Komorni Lhot-
ka. Projekt ten z³o¿ymy ponownie w maju br. Czasu nie mamy
za wiele, nie tylko z powodu przed³u¿aj¹cych siê procedur
unijnych ale przede wszystkim z powodu pogarszaj¹cego
siê stanu samego obiektu by³ej szko³y w Jaworzu Na³ê¿u.
Ze wzglêdu na kryzys na Wêgrzech nieco wiêkszy ni¿ w
Polsce, gmina Jaszboldoghaza zakoñczy³a wspó³pracê z Ja-
worzem. Z kolei druga gmina wêgierska Jaszszentandras
chce z nami dalej wspó³pracowaæ jednak w okrojonym za-
kresie. Wypada mieæ tylko nadziejê, ¿e kryzys nie rozdzieli
nas na d³ugie lata, a wypracowane formy wspó³pracy nie legn¹
w gruzach.
Unia  Europejska  na pomoc kulturze…
Urz¹d Gminy Jaworze wspólnie z Oœrodkiem Promocji Gmi-
ny przygotowa³ wnioski unijne zwi¹zane bezpoœrednio z sze-
roko rozumian¹ kultur¹. Jeden dotyczy monografii o Jaworzu
przygotowywanej przez panie- Jadwigê Roik z Jaworza i
Ma³gorzatê Kiereœ z Wis³y.
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Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury,
Sportu i Promocji
G³ównymi  tematami posiedzenia  Komisji w dniu 24 marca br by³o:
– Wydanie opinii w sprawie sfinansowania refundacji kosz-
tów pobytu dzieci z terenu Jaworza w niepublicznych przed-
szkolach w Bielsku-Bia³ej.
– Dyskusja i wydanie opinii do sprawozdania z wykonania
bud¿etu za 2008 r.
W punkcie zapytania cz³onków komisji zadano miêdzy inny-
mi pytania dotycz¹ce:
– Udzielenia informacji ze spotkañ roboczych wspó³pracy na
2009 rok z przedstawicielami zaprzyjaŸnionych gmin zagra-
nicznych.
–  wyjaœnienia zasadnoœci  budowy boiska z programu "Orlik
2012." przy Gimnazjum, a nie przy Szkole Podstawowej,
- wyjaœnienia powodów, dla których mimo aktywnej wspó³-
pracy z Jaworzem gmina wêgierska Jaszboldoghaza zdecy-
dowa³a o rezygnacji z dalszej wspó³pracy.
Udzielone odpowiedzi nie satysfakcjonowa³y cz³onków komisji.

Opracowa³; Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy

Zygmunt Podkówka

*  *  *
W dniu 25.03.2009r. odby³o siê posiedzenie Komisji
Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Polityki Spo³ecznej.
G³ównymi tematami posiedzenia by³o omówienie i wydanie
opinii do projektów uchwa³ :
1. W sprawie upowa¿nienia Kierownika Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Jaworzu do za³atwiania indywidual-
nych spraw z zakresu administracji publicznej – opinia po-
zytywna.
2. W sprawie zmiany uchwa³y nr XXII/202/08 Rady Gminy
Jaworze z dnia 22.12.2008r. w sprawie w wyra¿enia zgody
na realizacjê projektu o nazwie „ Program aktywnej integracji
w gminie Jaworze” wspó³finansowanego ze œrodków Euro-
pejskiego Funduszu Spo³ecznego. Zmiany w tej uchwale
dotycz¹ wysokoœci kwoty przeznaczonej na ten projekt –
opinia pozytywna.
Komisja zosta³a zapoznana przez Skarbnika Gminy z wy-
konaniem Bud¿etu w 2008 r. Podjêto decyzjê w sprawie
przeznaczenia œrodków finansowych na badania   profilak-
tyczne mieszkañców Jaworza w kwocie 10 tys. PLN z bu-
d¿etu Gminy – w bie¿¹cym roku zostan¹ przeprowadzone

Sprawozdania z posiedzeñ komisji Rady Gminy  Jaworze

KOMUNIKAT GOPS
"Becikowe"
Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawa-
nia jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê
dziecka oraz dodatku do zasi³ku rodzinnego z ty-
tu³u urodzenia dziecka
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu siê o jednora-
zow¹ zapomogê z tytu³u urodzenia siê dziecka, jak
równie¿ o dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u uro-
dzenia dziecka,  wymagane bêdzie przed³o¿enie za-
œwiadczenia lekarskiego potwierdzaj¹cego, ¿e matka
dziecka pozostawa³a pod opiek¹ lekarsk¹ przez okres
co najmniej od 10 tygodnia ci¹¿y do porodu. Minister
Zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki
Spo³ecznej, okreœli w drodze rozporz¹dzenia formê
opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaœwiadcze-
nia. Powy¿szy warunek nie dotyczy opiekunów praw-
nych dziecka i osób, które wyst¹pi³y do s¹du o przy-
sposobienie dziecka.
Opisane zmiany wynikaj¹ z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6
grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r.,
Nr 237, poz. 1654).

MONOGRAFIA JAWORZA „DZIEJE JAWORZA NA PRZE-
STRZENI WIEKÓW”
Projekt obejmuje wydanie 800 szt. ok. 300 stronnicowej publi-
kacji pt.: „Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków” w formie
papierowej oraz 150 szt. w formie elektronicznej. Ksi¹¿ka pre-
zentowaæ bêdzie rozwój Jaworza od czasów Wypraw Krzy¿o-
wych do lat wspó³czesnych. Dzie³o powsta³e na bazie wielo-
letniej wspó³pracy autorki z potomkami rodów Jaworza, sta-
nowi bezcenn¹ skarbnicê wiedzy o historii, przeobra¿eniach
polityczno-obyczajowych Jaworza, jego mieszkañców oraz
ca³ego Œl¹ska Cieszyñskiego. Po raz pierwszy zaprezento-
wana zostanie pe³na dokumentacja prasowa i fotograficzna
fundamentem, której jest kilkadziesi¹t lat badañ historii Jawo-
rza oraz Œl¹ska Cieszyñskiego. Celem zainteresowania po-
tencjalnych czytelników oraz przybli¿enia zawartoœci publika-
cji zw³aszcza m³odszemu pokoleniu planujê siê organizacjê
spotkania seminaryjnego prezentuj¹cego niniejsze dzie³o, przy
wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialnych.
Pozosta³e wnioski dotycz¹ dofinansowania unijnego do  ta-
kich imprez jak; jaworzañska majówka czy do¿ynki oraz
dotacje do wydawnictw informacyjnych – mapy, foldery.

INFORMACJA dla CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI
Informujemy, ¿e w dniach 28.04 do 30.05. br  Gminna Biblio-
teka Publiczna w Jaworzu bêdzie nieczynna z powodu in-
wentaryzacji.  Przygotowa³; Piotr Filipkowski
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bezp³atne szczepienia na wirusowe zapalenie w¹troby typu
B dla m³odzie¿y z roczników 1982, 1983 i 1984, która nie
posiada takich szczepieñ. S¹ to 3 dawki ³¹czny koszt to
60z³ od jednej osoby. O terminie akcji zainteresowane oso-
by zostan¹ powiadomione. Omówiono równie¿ wiele bie¿¹-
cych problemów.
W dniu 30.03.2009r. odby³o siê wspólne posiedzenie
Komisji Budownictwa i Infrastruktury z Komisj¹ Inwen-
taryzacji.
G³ównymi tematami posiedzenia by³o omówienie i wydanie
opinii do projektów uchwa³:
1. W sprawie ustanowienia na rzecz AQUA S.A. w Bielsku -
Bia³ej prawa u¿ytkowania udzia³ów dzia³kach  pgr. 1279/2 i
pgr.1279/4 - opinia pozytywna.

2. W sprawie wyra¿enia zgody na nabycie przez Gminê
Jaworze prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej ozna-
czonej ewidencyjnie jako pgr. 402/35 stanowi¹cej czêœæ
drogi dojazdowej – ul. £ubinowa w formie  zakupu – po
d³ugiej dyskusji Komisje zaopiniowa³y ten projekt nega-
tywnie.
3. W sprawie wyra¿enia zgody na nabycie przez Gminê Ja-
worze prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowych oznaczo-
nych jako pgr. 182/12, 182/18, 182/27, 182/31 i 182/40, sk³a-
daj¹cych siê na drogê dojazdow¹ - ul. Lipow¹ w drodze daro-
wizny – opinia pozytywna.

Opracowa³: Zbigniew Putek
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze

Og³oszenie wójta Gminy Jaworze
W zwi¹zku z przeprowadzan¹ aktualizacj¹ ewidencji

wszystkich budynków po³o¿onych na terenie gminy Jaworze

Wójt Gminy przypomina o obowi¹zku umieszczania tabliczki z numerem porz¹dkowym budynku. Tabliczkê nale¿y
umieœciæ w widocznym miejscu na g³ównym budynku nieruchomoœci. W przypadku gdy budynek po³o¿ony jest w
g³êbi nieruchomoœci wówczas niezale¿nie od tabliczki umieszczonej na budynku nale¿y umieœciæ tabliczkê na ogro-
dzeniu przy g³ównym wejœciu na posesje. nie  umieszczenie tabliczki na swojej nieruchomoœci podlega zgodnie z art.
64 ustawy z dnia 20 maja 1971r kodeks wykroczeñ (Dz. U. nr 12 poz. 114 wraz z póŸniejszymi zmianami) karze
grzywny lub karze administracyjnej.

Wójt Zdzis³aw Bylok

 Darmowy podpis niekwalifikowany umo¿liwiaj¹cy za³atwia-
nie spraw w e-urzêdzie mo¿na otrzymaæ podpisuj¹c umo-
wê, na podstawie której zostanie wydany bezp³atnie pod-
pis elektroniczny. Podpis ten bêdzie certyfikowany w ra-
mach SEKAP. Oznacza to, ¿e nie bêdzie mo¿na siê nim
pos³ugiwaæ poza urzêdami objêtymi systemem. “Korzy-
stanie z us³ug urzêdu w postaci elektronicznej trzeba za-
cz¹æ od za³o¿enia skrzynki kontaktowej na stronie
www.sekap.pl w dziale logowanie. W przyjazny sposób
umo¿liwia ona korespondencjê z urzêdem, sprawdzanie i
za³atwienie sprawy. “Wszystkich zainteresowanych po-
wy¿szym rozwi¹zaniem zapraszamy na stronê www.se-
kap.pl lub do Urzêdu Gminy Jaworze. Szczegó³owych in-
formacji na temat projektu udziela Micha³ Urbaœ (w godzi-

E-podpis
Komunikat Urzêdu Gminy Jaworze

nach pracy Urzêdu Gminy). Aby konsultacje przebiega³y
sprawnie proszê o wczeœniejszy kontakt pod numerem
telefonu 033 8172195 wew. 111 lub e-mailem na adres
murbas@jaworze.pl. Ponadto w czasie konsultacji mo¿-
na uzyskaæ podpis elektroniczny niekwalifikowany. “W tym
celu niezbêdne s¹: dowód osobisty oraz pamiêæ typu PEN
DRIVE, na którym zostanie zapisany niekwalifikowany
podpis elektroniczny

– Zachêcamy do skorzystania z tego udogodnienia.

Projekt „System Elektronicznej Komunikacji Administracji

Publicznej w Województwie Œl¹skim (SEKAP) wspó³finan-

sowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowane-

go Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Ju¿ dziœ nie musisz wychodziæ z domu by za³atwiaæ sprawê w Urzêdzie Gminy Jaworze. Wystarczy skorzy-
staæ z darmowego podpisu elektronicznego oraz za³o¿yæ skrzynkê kontaktow¹ w systemie SEKAP.
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WÓJT GMINY JAWORZE
og³asza drugi przetarg pisemny nieogra-
niczony na dzier¿awê prawa u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoœci gruntowej
bêd¹cej w posiadaniu Gminy Jaworze
po³o¿onej w Jaworzu w rejonie ul. Fol-
warcznej z przeznaczeniem na lokalizacjê
CENTRUM BALNEOREKREACYJNEGO

Podstawa prawna: art. 38 i n. ustawy z 21 sierpnia 1997 r. gospodarce
nieruchomoœciami (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.)
oraz rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ
na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), Uchwa³a
Nr XVII/152/08 Rady Gminy Jaworze z dnia 24 czerwca 2008 r. w spra-
wie wyra¿enia zgody na oddanie w dzier¿awê prawa u¿ytkowania
wieczystego ustanowionego na rzecz Gminy Jaworze na nieruchomo-
œci stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa oznaczonej jako pgr 1225/8
w zw. z Uchwa³¹ Nr XIX/173/08 Rady Gminy Jaworze z dnia 7 paŸdzier-
nika 2008 r. w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ oraz zwolnienia
z obowi¹zku zbycia prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci w
drodze przetargu oraz Zarz¹dzenie Wójta Gminy Jaworze Nr 30/09 z
dn. 3 kwietnia 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomoœci
og³oszenia o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na dzier¿a-
wê prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci gruntowej nr 1225/
8 w Jaworzu na lokalizacjê centrum balneorekreacyjnego.

Oznaczenie nieruchomoœci wg katastru nieruchomoœci: dzia³ka nr
1225/8, obrêb 0001 Jaworze, powierzchnia 5,3412 ha, objêta Ksiêg¹
Wieczyst¹ numer BB1B/00107074/6  gm.  prowadzon¹ przez S¹d Rejo-
nowy w Bielsku-Bia³ej

Opis nieruchomoœci: Nieruchomoœæ zlokalizowana jest w centralnej
czêœci miejscowoœci Jaworze po zachodniej stronie ul. Zdrojowej w
drugiej jej linii naprzeciwko centrum administracyjnego gminy tj. Urzêdu
Gminy Jaworze, u podnó¿a wzgórza Goruszka. Wjazd na nierucho-
moœæ od drogi gminnej – ul. Folwarcznej (wstêpnie utwardzonej). Kszta³t
dzia³ki regularnie prostok¹tny, teren p³aski. Dzia³ka jest gotowa do uzbro-
jenia i posiada bezpoœredni dostêp do infrastruktury technicznej. Prawo
u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci nie jest obci¹¿one oraz nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ.

Przeznaczenie nieruchomoœci: Nieruchomoœæ objêta aktualnym miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego z podstawowym
przeznaczeniem pod us³ugi zdrowia i rekreacji - centrum balneorekre-
acyjne.

Okres dzier¿awy: 30 lat od dnia podpisania umowy

Cena wywo³awcza czynszu dzier¿awnego wynosi 0,75 z³ (netto) mie-
siêcznie – z tym, ¿e w okresie realizacji dzia³añ inwestycyjnych prowa-
dzonych w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane lub ustawy
Prawo geologiczne i górnicze zwi¹zanych z ponoszeniem nak³adów
finansowych przed rozpoczêciem w³aœciwej dzia³alnoœci gospodarczej
(w tym czêœciowo), ale nie d³u¿ej ni¿ przez pierwsze piêæ lat od chwili
podpisania umowy dzier¿awy miesiêczny czynsz wynosiæ bêdzie 10%
stawki  0,75 z³, tj. 0,075 z³ (s³ownie: siedem i pó³ grosza) za m2 natomiast
po up³ywie okresu, o którym mowa wy¿ej, albo w razie podjêcia w³aœci-
wej dzia³alnoœci gospodarczej (równie¿ podjêcia jej w czêœciowym
wymiarze) wczeœniej ni¿ przed up³ywem ww. okresu – stawka czyn-

szu wynosiæ bêdzie 0,75 z³ (s³ownie: siedemdziesi¹t piêæ groszy) za m2
miesiêcznie. Do ww. stawek nale¿y doliczyæ podatek VAT w wysokoœci
22%. Czynsz bêdzie p³atny z góry za ka¿dy miesi¹c w terminie do 10
ka¿dego miesi¹ca. Wartoœæ czynszu rocznego – 480 708,00 z³ netto.
Ustalony w przetargu czynsz dzier¿awny mo¿e podlegaæ corocznej
waloryzacji w oparciu o œrednioroczny wskaŸnik wzrostu cen towa-
rów i us³ug konsumpcyjnych pocz¹wszy od roku 2010.

Wadium: Warunkiem udzia³u w przetargu jest wniesienie w pieni¹dzu
wadium do dnia 25 maja 2009 r. Ustala siê wadium do przetargu na
dzier¿awê ww. nieruchomoœci w kwocie 48 070,80 z³ (s³ownie z³otych:
czterdzieœci osiem tysiêcy  siedemdziesi¹t z³otych 80/100) netto, stano-
wi¹cej 10% op³aty rocznej. Wadium mo¿e byæ wniesione gotówk¹ w
kasie Urzêdu w jego siedzibie lub przelewem na konto Urzêdu Gminy
Jaworze – Bank Spó³dzielczy w Jasienicy Nr 87 8117 0003 0012 0261
2000 0030 z zaznaczeniem „Drugi przetarg pisemny nieograniczony na
dzier¿awê nieruchomoœci po³o¿onej w Jaworzu w rejonie “ul. Folwarcz-
nej pod lokalizacjê centrum balneorekreacyjnego”. Za datê wp³aty uzna-
je siê datê wp³ywu œrodków na rachunek Urzêdu. Wadium wp³acone
przez oferenta, który wygra³ przetarg, zaliczone zostanie na poczet
czynszu dzier¿awnego ustalonego w przetargu. Wadium pozosta³ych
uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca siê niezw³ocznie po
odwo³aniu albo zamkniêciu przetargu, jednak nie póŸniej ni¿ do 3 dni od
dnia odpowiednio: odwo³ania przetargu, zamkniêcia przetargu, uniewa¿-
nienia przetargu lub zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym.

Zakoñczenie zabudowy wydzier¿awianej dzia³ki winno nast¹piæ w
terminie 5 lat od daty podpisania umowy dzier¿awy pod rygorem roz-
wi¹zania umowy dzier¿awy. Za zakoñczenie zabudowy uwa¿a siê
zakoñczenie postêpowania w sprawie zawiadomienia o zakoñczeniu
budowy albo udzielenie pozwolenia na u¿ytkowanie. W terminie, o któ-
rym mowa wy¿ej Dzier¿awca zobowi¹zany jest zagospodarowaæ przed-
miotow¹ nieruchomoœæ zgodnie z zapisami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, poprzez budowê i uruchomienie dzia³al-
noœci centrum balneorekreacyjnego w nastêpuj¹cych obiektach: zespó³
basenowo-saunowy obejmuj¹cy co najmniej zespó³ kilku basenów ter-
malnych krytych oraz kilku basenów termalnych otwartych – zespó³
basenowy winien sk³adaæ siê z obiektów wykorzystuj¹cych wody pod-
ziemne, jak i obiektów tradycyjnych (z przewag¹ tych pierwszych),
zespó³ gabinetów SPA&Wellness, zespó³ hotelowy w standardzie czte-
rogwiazdkowym (****), kompleks szkoleniowo-konferencyjny z salami
konferencyjnymi, kompleks gastronomiczno-rozrywkowy obs³uguj¹cy
zespó³ basenowy, hotel i kompleks konferencyjny obejmuj¹cy obiekty
restauracyjne, bary itp., organizacja terenów zielonych – np. œcie¿ki
spacerowe, tereny sportowe, rekreacyjne itp. oraz parkingi (w tym par-
kingi podziemne).

Prawo pierwokupu: dzier¿awca bêdzie mia³ na podstawie Uchwa³y
Nr XIX/173/08 Rady Gminy Jaworze z dnia 7 paŸdziernika 2008 r. prawo
zakupu ww. nieruchomoœci w drodze bezprzetargowej po spe³nieniu
przes³anek, o których mowa w przepisie art. 37 ust. 3 zd. 2 ustawy o
gospodarce nieruchomoœciami. W zwi¹zku z powy¿szym cudzoziem-
ców przystêpuj¹cych do przetargu na dzier¿awê nieruchomoœci wi¹¿¹
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci
przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póŸn. zm.)

Oferta powinna zawieraæ: (1) imiê, nazwisko i adres oferenta albo
nazwê lub firmê oraz siedzibê, je¿eli oferentem jest osoba prawna lub
inny podmiot, (2) datê sporz¹dzenia oferty, (3) oœwiadczenie, ¿e oferent
zapozna³ siê z warunkami przetargu okreœlonymi w niniejszym og³osze-
niu oraz specyfikacji warunków przetargu i przyjmuje te warunki bez
zastrze¿eñ, (4)  oœwiadczenie, ¿e oferent zapozna³ siê z warunkami
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WÓJT GMINY JAWORZE OG£ASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ¥DOWE-
GO NR 2 W JAWORZU 43-384 Jaworze, ul. Wapie-
nicka 74 oraz DYREKTORA GIMNAZJUM NR 1 IM.
GEN. BRONI ST. MACZKA W JAWORZU 43-384

Jaworze ul. Wapienicka 10
I.  Do konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszko-
la i Dyrektora Gimnazjum mo¿e przyst¹piæ nauczyciel mianowany

lub dyplomowany, który spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:

1)ukoñczy³ studia wy¿sze magisterskie i posiada przygotowanie pedago-
giczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przed-
szkolu lub  gimnazjum, albo wymagania  , o których mowa w § 2 rozporz¹dze-
nia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  6 maja 2003 r. z po¿n. zmianami
2)ukoñczy³ studia wy¿sze lub studia podyplomowe z zakresu zarz¹dza-
nia albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹, prowadzony
zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3)posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pedagogicznej na stanowi-
sku nauczyciela lub piêcioletni sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela akademickiego;

4)w okresie piêciu lat bezpoœrednio przed powierzeniem stanowiska
dyrektora uzyska³ co najmniej dobr¹ ocenê pracy w przedszkolu, szkole
lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywn¹
ocenê pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wy¿szej,
je¿eli stanowisko dyrektora obejmuje bezpoœrednio po ustaniu zatrud-
nienia w szkole wy¿szej, albo w okresie roku bezpoœrednio przed przy-
st¹pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyska³ pozytywn¹
ocenê dorobku zawodowego;
5)posiada zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowot-
nych do wykonywania pracy na stanowisku“kierowniczym;
6)nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r.
Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy siê przeciwko
niemu postêpowanie dyscyplinarne;
7)nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie toczy siê
przeciwko niemu postêpowanie karne;
8)nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z
dysponowaniem œrodkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póŸn. zm.).
II. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ równie¿ osoba, która spe³nia
warunki okreœlone w:

dzier¿awy i przyjmuje te warunki bez  zastrze¿eñ, (5) harmonogram rzeczo-
wo-finansowy realizacji inwestycji, (6) oferowan¹ cenê czynszu dzier¿aw-
nego za 1 m2 gruntu miesiêcznie (wy¿sz¹ od ceny wywo³awczej), (7) dowód
na posiadanie zabezpieczenia finansowego na realizacjê inwestycji (lub jej
czêœæ), (8) koncepcjê, w której powinny siê znaleŸæ: wizja zagospodarowania
terenu, zakres prowadzenia planowanej dzia³alnoœci na dzier¿awionej nieru-
chomoœci, opis koncepcji z okreœleniem funkcji, koncepcja architektoniczna pla-
nowanej inwestycji, zawieraj¹ca szkic koncepcyjny zagospodarowania tere-
nu (w skali 1:500) oraz szkice koncepcyjne obiektów kubaturowych i innych,
(9) oferowany termin zakoñczenia zabudowy dzia³ki i oddania do u¿ytkowania
nowopowsta³ych obiektów, (10) oferowana wartoœæ zainwestowania (w
tys. z³otych), (11) oœwiadczenie, ¿e oferent zapozna³ siê ze stanem nierucho-
moœci i nie wnosi z tego tytu³u ¿adnych zastrze¿eñ, (12) inne dokumenty, o
których mowa w specyfikacji warunków przetargu, (13) podpis oferenta. Do
oferty nale¿y do³¹czyæ dowód wp³acenia wadium.

Kryteria wyboru oferty i ich waga: (1) cena – 40%, (2) ocena zamie-
rzeñ oferenta co do przedsiêwziêæ inwestycyjnych, które maj¹ byæ
podjête na przedmiotowym terenie – 60% (na któr¹ sk³adaj¹ siê nastêpu-
j¹ce elementy: koncepcja zagospodarowania nieruchomoœci – 30%, ter-
min realizacji przedstawionych koncepcji zagospodarowania dzia³ki –
10%, wartoœæ zainwestowania – 15% oraz wykonalnoœæ finansowa
przedsiêwziêcia – 5%).

Inne warunki przetargu (w tym niezbêdne dokumenty) okreœla specy-
fikacja warunków przetargu dostêpna w Urzêdzie Gminy Jaworze oraz
zarz¹dzenie wójta w sprawie regulaminu prac komisji przetargowej. Osoby
zainteresowane przyst¹pieniem do przetargu mog¹ zapoznaæ siê z wa-
runkami przetargu (w tym z regulaminem przetargu, specyfikacj¹ warun-
ków przetargu) w siedzibie Urzêdu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-
384 Jaworze – I piêtro tablica og³oszeñ oraz na stronach internetowych:
www.jaworze.pl oraz www.jaworze.bip.info.pl.

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach z dopiskiem Drugi przetarg pi-
semny nieograniczony na dzier¿awê nieruchomoœci po³o¿onej w Jaworzu
w rejonie ul. Folwarcznej pod lokalizacjê centrum balneorekreacyjnego nale-
¿y sk³adaæ do dnia 25 maja 2009 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzêdu
Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, I piêtro, pokój nr 103.

Czêœæ jawna przetargu odbêdzie siê w dniu 1 czerwca 2009 r. w
siedzibie Urzêdu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jawo-
rze, piêtro I, sala 105 o godzinie 10:00. Obecnoœæ oferentów lub
ich pe³nomocników jest obowi¹zkowa.
Wójt Gminy Jaworze zastrzega prawo zamkniêcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert oraz prawo odwo³ania przetargu wraz
ze wskazaniem uzasadnionej przyczyny. Przetarg uwa¿a siê za zakoñ-
czony wynikiem negatywnym je¿eli ¿aden z uczestników przetargu nie
zaoferowa³ ceny wy¿szej od wywo³awczej.

Skutki uchylenia siê od zawarcia umowy: Oferent, który przetarg
wygra³ zobowi¹zany jest do zawarcia umowy dzier¿awy, najpóŸniej w
terminie 30 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. W przypadku, gdy
osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako dzier-
¿awca prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci uchyla siê od
zawarcia umowy dzier¿awy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
organizatora przetargu, wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.

Terminy dotycz¹ce poprzedniego przetargu:
Termin z³o¿enia ofert do 11 luty 2009r.

Termin przetargu: 16 luty 2009r.

Oferent mo¿e zwróciæ siê pisemnie do Urzêdu Gminy Jaworze o udzie-
lenie wyjaœnieñ dotycz¹cych specyfikacji warunków przetargu. Zapy-
tanie przes³ane faksem nale¿y potwierdziæ poprzez przes³anie pisma.
Urz¹d niezw³ocznie udzieli wyjaœnieñ, chyba ¿e proœba wp³ynê³a na
mniej ni¿ 6 dni przed terminem otwarcia. Treœæ wyjaœnienia przes³ana
zostanie wszystkim oferentom, którym dorêczono specyfikacje istot-
nych warunków przetargu, bez ujawniania Ÿród³a zapytania. Na wnio-
sek osób zainteresowanych przyst¹pieniem do przetargu mo¿e nast¹-
piæ okazanie nieruchomoœci w terminie okreœlonym przez Urz¹d Gminy
Jaworze na koszt wnosz¹cego o okazanie.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami z ramienia
Urzêdu Gminy Jaworze s¹ Pan Rados³aw G. Osta³kiewicz - Za-
stêpca Wójta Gminy Jaworze tel. (033) 8172195 w godz. od 8.00
do 15.00.

Wójt Gminy Jaworze
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 § 5 ust. 1 i § 8 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ
osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierowni-
cze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek (Dz. U. Nr 89 poz. 826
z pó¿n. zm.).
Niniejsze rozporz¹dzenie znajduje siê do wgl¹du w Gminnym Zespole
Oœwiaty w Jaworzu, ul. Wapienicka 10 /budynek Gimnazjum Nr 1/.
III. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
1)uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjono-
wania i rozwoju przedszkola lub  gimnazjum
2)¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szcze-
gólnoœci informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej -w przypadku nauczycie-
la lub sta¿u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3)akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wykszta³ce-
nia - w przypadku osoby bêd¹cej nauczycielem;
4)dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty potwierdza-
j¹ce posiadanie wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia i przygoto-
wania zawodowego - w przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem;
5)dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych
z zakresu zarz¹dzania albo zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu kwalifi-
kacyjnego z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹;
6)ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagañ, jakim
powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek;
7)zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8)oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczy-
ciela (Dz. U.z 2006 r. Nr 97, poz. 676 z póŸn. zm.), oraz nie toczy siê
przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;
9)oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nio-
ne umyœlnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne;
10)oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji
kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o
którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.
U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z pó¿n. zm);
11)oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swo-
ich danych osobowych zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó¿n.
zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
12)oœwiadczenie, ¿e kandydat z³o¿y³ oœwiadczenie dotycz¹ce ,i¿  kandydat
pracowa³ lub s³u¿y³ w organach bezpieczeñstwa pañstwa lub wspó³praco-
wa³ z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.,
zwane "oœwiadczeniem lustracyjnym", w przypadku osoby urodzonej przed
dniem 1 sierpnia 1972r., zgodnie z ustaw¹ z dnia 18 paŸdziernika 2006r. o
ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat
1944-1990 oraz treœci tych dokumentów (Dz. U. Nr 63, poz. 425 z póŸn. zm.)
IV. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z napisem
„KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA“PUBLICZNEGO PRZED-
SZKOLA SAMORZ¥DOWEGO NR 2 W JAWORZU" lub na „ STANOWI-
SKO DYREKTORA GIMNAZJUM NR 1 IM GEN.BRONI ST Maczka w
Jaworzu” z podaniem na kopercie imienia“i nazwiska oraz ad-
resu pocztowego kandydata. Oferty nale¿y zg³aszaæ do dnia 10
czerwca 2009r. na adres:“Gminny Zespó³ Oœwiaty w Jaworzu,
ul. Wapienicka 10, 43-384 Jaworze.
Konkurs  przeprowadzi  Komisja  konkursowa  powo³ana przez  Wójta
Gminy  Jaworze.
O terminie  i  miejscu  przeprowadzenia  postêpowania  konkursowego
kandydaci  zostan¹  powiadomieni  indywidualnie.

Podziêkowanie za pracê
Kiedy 2 kwietnia 2000 roku odesz³a na emeryturê pani Jadwiga
Roik kronikarz Jaworza, wieloletni kierownik pocz¹tkowo Gromadz-
kiej Biblioteki Publicznej, a od kwietnia 1991 roku Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Jaworzu, byliœmy ciekawi kto zajmie jej miejsce.
Okaza³a siê ni¹ pani Danuta Worotyñska, mieszkanka Bielska-
Bia³ej. Przyjê³a ona najwa¿niejsz¹ bibliotekê w Powiecie Bielskim.
Nie zrazi³y jej trudnoœci lokalowe. Od samego pocz¹tku podziwia-
my jej zaradnoœæ, dar pokonywania trudnoœci, ogromne umi³owa-
nie wykonywanej pracy i troskê o rozwijanie pasji czytelnictwa ju¿
u najm³odszych, a tak¿e starszych dzieci i m³odzie¿y. Ze wzglêdu
na warunki lokalowe panuj¹ce w bibliotece, nie zwa¿aj¹c na pogo-
dê, pieszo, z torba pe³n¹ piêknych ksi¹¿ek przemierza³a niezmor-
dowanie d³ug¹ trasê do przedszkola w Jaworzu Œrednim. Organi-
zowa³a dla przedszkolaków konkursy czytelnicze, plastyczne, dla
starszych lekcje biblioteczne. Znajdowa³a tak¿e czas dla innych
organizacji. Goœci³a w Klubie Emerytów i Rencistów, gdzie za-
pozna³a obecnych z dziejami ksi¹¿ki i bibliotek od najdawniejszych
czasów, a tak¿e z ksiêgozbiorem jaworzañskiej biblioteki. Dziêku-
jemy serdecznie naszej pani bibliotekarce za organizowanie spo-
tkañ autorskich np. ze znan¹ na Podbeskidziu poetk¹ Hildegard¹
Filas- Gutowsk¹, pisark¹ Barbar¹ Kosmowsk¹ laureatk¹ wielu pre-
sti¿owych nagród literackich. Nie tylko dzieci i m³odzie¿, ale tak¿e
my starsi czytelnicy z zainteresowaniem obejrzeliœmy wystawê
pt. „Ondraszek zbójnik œl¹ski”, „Ekslibris”, „Od kopisty do bibliote-
ki cyfrowej”. Tutaj w bibliotece otrzymujemy potrzebne nam infor-
macje. W k¹ciku czytelniczym przegl¹damy interesuj¹ce nas cza-
sopisma, a tak¿e wypo¿yczamy je do domu. Jest to szczególnie
wa¿ne dla niektórych z nas, których nie staæ na ich kupno. Jeste-
œmy bardzo wdziêczni za bezp³atn¹ mo¿liwoœæ korzystania z kom-
puterów z dostêpem do internetu. Kiedy w ramach Ogólnopolskiej
akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom” GBP og³osi³a zbiórkê pod ha-
s³em „Podzielmy siê ksi¹¿kami, z których wyroœliœmy”, wiele osób
przynios³o w³asne, przeczytane ju¿ ksi¹¿ki. Dziêki tej akcji mo¿e-
my bezp³atnie wybraæ i wzi¹æ z sob¹ do domu interesuj¹ce nas
pozycje. Pani Danuta przywi¹zuje tak¿e ogromn¹ wagê do uzu-
pe³niania ksiêgozbioru w nowoœci wydawnicze. Z ogromn¹ przy-
jemnoœci¹ chodzimy do biblioteki, bo spotykamy w niej osobê,
która wys³ucha nas cierpliwie, doradzi w wyborze odpowiedniej
literatury, zna bowiem œwietnie nasze upodobania czytelnicze. Je-
steœmy dumni, ¿e nasza biblioteka otrzyma³a wyró¿nienie w V
edycji konkursu „Najlepsza biblioteka w Powiecie Bielskim”, za
budowanie œwiadomoœci dziedzictwa kulturowego, poszanowanie
ró¿norodnoœci kulturowej œrodowiska oraz za dbanie o tworzenie
informacyjnego warsztatu o regionie.
Z okazji przejœcia na emeryturê drogiej nam wszystkim pani
Danusi Worotyñskiej dziêkujemy serdecznie za wielolet-
ni¹ pracê na rzecz zaspokajania i rozwijania potrzeb czy-
telniczych w œrodowisku, za rozwój bazy bibliotecznej.

Wdziêczni czytelnicy.
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Uwierzyæ w siebie
Urocze pejza¿e, przydro¿ne kapliczki, koœcio³y uwiecznione
na p³ótnie bêdzie mo¿na ogl¹daæ w kwietniu w Galerii „Na
Zdrojowej”. Od 14 do 30 kwietnia trwaæ bêdzie wystawa Ur-
szuli Szostak bielskiej malarki - amatorki. Motywem przewod-
nim ekspozycji bêd¹ kwiaty- bo to przecie¿ wiosna-, ale oprócz
ró¿norakiego kwiecia bêdzie mo¿na zobaczyæ tak¿e kaplicz-
ki „Pod Goruszk¹” i pod B³atni¹ oraz koœció³ w Na³ê¿u - obra-
zy namalowane specjalnie na jaworzañsk¹ wystawê.
Urszula Szostak urodzi³a siê w £êczycy, a od 1981 mieszka w
Bielsku-Bia³ej. Studia ukoñczy³a na Uniwersytecie Œl¹skim w Cie-
szynie na Wydziale Pedagogiki Pracy Kulturalno-Oœwiatowej. ̄ ycie
zawodowe zwi¹za³a z bibliotekarstwem pracuj¹c najpierw z Biblio-
tece Miejskiej, a potem w Wojewódzkiej.  Od 11 lat uczy siê ma-
larstwa na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej, pod czujnym okiem dr
Ernesta Zawady. Jak twierdzi zawsze mia³a zdolnoœci manualne,
jednak kiedy pracowa³a zawodowo, studiowa³a i wychowywa³a
dzieci zwyczajnie nie mia³a czasu na rozwijanie tej pasji.

Dopiero, gdy przesz³am na emeryturê mog³am spe³niæ swoje
marzenia, oddaæ siê malarskiemu hobby- mówi Urszula Szo-
stak – powinniœmy wierzyæ we w³asne mo¿liwoœci, realizo-
waæ marzenia. Na to nigdy nie jest za póŸno. Trzeba wyjœæ z
domu, rozwijaæ zainteresowania.
Malarka ma w swoich zbiorach blisko 30 obrazów, rzadko
maluje portrety, bowiem w tym przypadku trzeba mieæ spe-
cjalne oko, by uchwyciæ rys charakteryzuj¹cy dan¹ osobê.
Swoje prace wystawia na wielu ekspozycjach indywidual-
nych i zbiorowych, bra³a tak¿e udzia³ w Konkursie im. J.
Bieñka dla malarzy nieprofesjonalnych, gdzie otrzyma³a na-
grodê i wyró¿nienie.
Pomys³odawczyni¹ zorganizowania wystawy w Jaworzu jest
Danuta Worotyñska dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaworzu, pomys³ ten z ochot¹ podchwyci³ Leszek Baron
dyrektor Oœrodka Promocji Gminy Jaworze, dziêki tej inicja-
tywie obrazy Urszuli Szostak bêd¹ w kwietniu cieszyæ  na-
sze oczy.

Przygotowa³a Agata Jêdrysko

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH I WSPÓ£ORGANIZOWANYCH
PRZEZ OPG JAWORZE W KWIETNIU I MAJU 2009
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NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯

Z ̄ YCIA MOW

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1

Mijaj¹cy miesi¹c obfitowa³ w wiele ró¿norodnych wydarzeñ,
których uczestnikami byli wychowankowie MOW.  Jeszcze
w lutym siedmiu z nich wziê³o udzia³, w odbywaj¹cym siê
pod patronatem Urzêdu Gminy w Jaworzu, konkursie pla-
stycznym „POWÓDZ, BURZA CZY HURAGAN – STRA¯
PO¯ARNA CI POMAGA”, zajmuj¹c II i III miejsce oraz wy-
ró¿nienie w kategorii „gimnazjum”.
Pod koniec miesi¹ca
stoku Goruszki odby³y
siê na Zawody Narciar-
skie o Mistrzostwo
MOW, w których licznie
wziêli udzia³ wychowan-
kowie Oœrodka. Mi-
strzem stoku zosta³
Marek Kozica, drugie
miejsce przypad³o Mate-
uszowi Boguszowi, kolejne zdoby³ Piotr Piasecki. Pomys³o-
dawc¹ zawodów by³a Dorota Stañczyk; ona organizowa³a rów-
nie¿ cykliczne wyjazdy na narty, dziêki którym ch³opcy mieli
okazjê  jeŸdziæ m.in. na Czantorii, Bia³ym Krzy¿u, Julianach w
Szczyrku i stokach w Brennej. Aby móc oddaæ siê zimowemu
szaleñstwu, ch³opcy regularnie (przewa¿nie póŸnym wieczorem)
ubijali œnieg na Bakcylu i Goruszce.
Marzec to przede wszystkim zawody narciarskie w Wiœle,
Szczyrku, Jaworzu i Brennej (zimowa aura w tym roku wyj¹t-
kowo dopisa³a) i konkursy przedmiotowe. 3  marca ch³opcy
wziêli udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie Jêzyka Angielskie-
go ”Fox” (1 w kategorii „Bunnies”, 5 w kat. „Ducks” i 5 w kat.
„Lions”), do którego przygotowywali siê pod kierunkiem
Jadwigi Kruczek na cotygodniowych dodatkowych zajêciach.
Dzieñ póŸniej pracownicy MOW wraz z wychowankami to-
czyli walkê na stoku Sto¿ka w ramach I Mistrzostw w Nar-

ciarstwie Alpejskim Pracowników Placówek Reso-
cjalizacyjnych, organizowanych przez MOW z
KuŸni Raciborskiej i nasz¹ placówkê (koordynato-
rem zawodów by³a Dorota Stañczyk). Pierwsze
miejsce przypad³o naszej placówce, kolejne zwy-
ciêskie dru¿yny to MOW KuŸnia Raciborska i
MOW Kraków.
17 marca œwiêtowaliœmy Dzieñ œw. Patryka; ch³op-

cy bawili siê rywalizuj¹c w konkursie piosenki angielskiej i
polskiej. Imprezê przygotowa³a Jadwiga Kruczek. W ra-
mach obchodów tego œwiêta odby³ siê równie¿ quiz wiedzy o
Irlandii pod has³em „How Irish RU?”
Dwa dni póŸniej – kolejny konkurs przedmiotowy – w „Kan-
gurze” zmagali siê z matematycznymi ³amig³ówkami. 9 star-
towa³o w kategorii „Kadet” (klasy I i II gimnazjum), 5 w kate-
gorii „Junior” (III klasa gimnazjum); do konkursu przygotowy-
wali siê pod opiek¹ Zbigniewa Huberta. Nied³ugo przed gim-
nazjalistami i uczniami klasy VI SP kolejne zadanie – egza-
min i sprawdzian koñcz¹cy szko³ê podstawow¹.
Miesi¹c zakoñczy³ siê refleksj¹ i duchowym przygotowaniem
do Œwi¹t Wielkanocnych, poprzez uczestnictwo w Rekolek-
cjach Wielkopostnych, prowadzonych w tym roku przez ks.
J. Walusiaka.

  Aleksandra Szeliga

"Kram z wierszami Wandy Chotomskiej"
Pod takim w³aœnie tytu³em odbywa³a siê w SP nr 1 kolejna
edycja Konkursu Recytatorskiego. W tym roku popisom de-
klamatorów patronowa³a Wanda Chotomska- niezapomnia-
na autorka "Kramu z literami". Uczestnicy, zebrani w szkol-
nej auli, obejrzeli na wstêpie prezentacjê multimedialn¹ o
warszawskiej poetce- autorce ponad dwustu ksi¹¿ek, sce-
nariuszy do filmów i sztuk teatralnych, audycji radiowych i
telewizyjnych.

Zawody na Goruszce.

Mistrzostwa w NarciarstwieAlpejskim

Pracowników Placówek Res.
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Nastêpnie prezentowali siê ju¿ na teatralnej scenie mi³oœni-
cy ¿ywego s³owa. Dziêki recytatorom mogliœmy dowiedzieæ
siê, dlaczego cielê ogonem miele, a koguty do spó³ki zamie-
ni³y siê w kuku³ki, co jeden poeta blady chowa³ w szuflady i
od czego siê kiwa lokomotywa, kto taki robi piec z wafli i tort
z kafli. Po wys³uchaniu ponad dwudziestu  deklamacji polo-
nistyczne jury w sk³adzie: Marzena Grygierczyk, Ma³go-
rzata Cholewik i Tomasz Zdunek, jednog³oœnie przyzna³o
pierwsze miejsce Malwinie Witkowskiej z kl. 4a za nie-
zwyk³¹ interpretacjê wiersza "Trzydziestego lutego". Drug¹
nagrodê otrzyma³a Paulina Foryœ z kl. 5b, za przekonuj¹ce

wyjaœnienie, sk¹d siê bior¹ "Dziurki w serze". Trzecie miej-
sce zdoby³a kolejna dziewczyna - Oliwia Zypser z kl. 5a,
za odwagê wcielenia siê w p³eæ brzydsz¹ w wierszu "Ch³o-
pak na opak".
Jury postanowi³o przyznaæ te¿ piêæ wyró¿nieñ, doceniaj¹c
wysoki poziom recytacji Macieja Mamorskiego i Marceli-
ny Gr¹bkowskiej z kl. 6b, Katarzyny Mandy i Aleksandry
Kobieli z kl. 4a oraz Karoliny Wizner z kl. 5b. Wszyscy
laureaci konkursu zostali nagrodzeni owacj¹ na stoj¹co,  pa-
mi¹tkowymi dyplomami i ksi¹¿kami Wandy Chotomskiej.

polonista Tomasz Zdunek

Z DZIA£ALNOŒCI STOWARZYSZEÑ...

Dzieñ Kobiet bez skojarzeñ
8 marca w kalendarzu nie jest zwyk³¹ dat¹, to Miêdzynarodo-
wy Dzieñ Kobiet. Œwiêto  kontrowersyjne, bowiem wielu koja-
rzy je wy³¹cznie z socrealizmem . Tymczasem Ko³o Gospo-
dyñ Wiejskich nr 1 z Jaworza postanowi³o uczciæ ten dzieñ
mi³ym spotkaniem i po³¹czyæ przyjemne z po¿ytecznym,
marcowe obrady pos³u¿y³y nie tylko dobrej zabawie, ale i przy-
jêciu sprawozdania z dzia³alnoœci organizacji. Wójt Zdzis³aw
Bylok prócz kwiatów mia³ prezent. Poinformowa³ zebranych,
¿e z³o¿one wnioski do Wojewódzkiego Urzêdu Pracy zosta³y
rozpatrzone pozytywnie. Chodzi o niebagateln¹ kwotê 150 tys
z³. Na co zostan¹ przeznaczone pieni¹dze?
To przede wszystkim aktywizacja zawodowa dla pocz¹tku-
j¹cych, w tym kursy jêzyka angielskiego i organizowania
dzia³alnoœci gospodarczej. Wszyscy chêtni w ramach pro-
jektu bêd¹ mogli nauczyæ siê dobrze gotowaæ (kurs kulinar-
ny), byæ mo¿e odnaleŸæ swoj¹ pasjê (kurs rêkodzie³a ludo-
wego), a tak¿e poznaæ tajniki obs³ugi komputera.
Trzeba przygotowaæ odpowiednie pomieszczenia, stanowiska
komputerowe, by ka¿dy chêtny móg³ siê uczyæ, a wszystko
to w remontowanej Agronomówce, która powinna byæ gotowa

na pocz¹tku maja, wtedy te projekty bêd¹ realizowane. Ka¿-
dy z nich bêdzie dok³adnie rozpracowany, a panie przewodni-
cz¹ce dostan¹ odpowiednie instrukcje- mówi³ Zdzis³aw Bylok.
Nowe mo¿liwoœci i wyzwania zosta³y nagrodzone brawami.
Tego typu spotkania s¹ potrzebne, Danuta Mynarska prze-
wodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ Wiejskich nr1 w Jaworzu twier-
dzi, ¿e takie dzia³ania s¹ niezbêdne jeœli chodzi o integracjê
mieszkañców, szczególnie pañ, które jej zdaniem s¹ zazwy-
czaj bardziej aktywne.
Ja uczestniczê miêdzy innymi w Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku, gdzie wiêkszoœæ stanowi¹ kobiety, u nas jest tak samo,
mê¿czyŸni s¹ goœæmi zaproszonymi, a panie s¹ aktywne.
Uczestnicz¹ w wielu dzia³aniach, zatem udzielaj¹ siê nie tylko
w domu, ale i spo³ecznie. Myœlê, ¿e z wiekiem przychodzi jesz-
cze wiêksze zaanga¿owanie- powiedzia³a Danuta Mynarska
Zapyta³am czy kultywowanie Dnia Kobiet jest zasadne, prze-
wodnicz¹ca w tej kwestii nie mia³a w¹tpliwoœci.
Ja myœlê, ¿e to œwiêto starszemu pokoleniu czêsto Ÿle siê
kojarzy, ale jest potrzebne. To dzieñ, który przypomina o
tym, ¿e kobietom nale¿y siê szacunek, bynajmniej nie w
jednym dniu, ale przez ca³y rok. U nas takie œwiêtowanie
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wesz³o w tradycjê i myœlê, ¿e bêdziemy to kontynuowaæ-
mówi³a przewodnicz¹ca.
Podobnie uwa¿a Krystyna Plaza-Popielas przewodnicz¹-
ca Ko³a Emerytów w Jaworzu.
To jest jedyne takie spotkanie z kobietami, kiedy mo¿na poroz-
mawiaæ, podzieliæ siê ro¿nymi spostrze¿eniami. Powinny takie
œwiêta wróciæ, bo kiedyœ naprawdê by³o weso³o. Takie inicjaty-
wy s¹ potrzebne , wtedy ludzie mog¹ z sob¹ rozmawiaæ, zapo-
mnieæ o gorzkich dniach, mile i pozytywnie spêdziæ czas.
Wójt Zdzis³aw Bylok jest tak¿e przekonany, i¿ tego typu
przedsiêwziêcia s¹ zasadne.
 To jest œwiêto kobiet i ono musi byæ. Przynajmniej raz w roku
przypomina nam o tym, ¿e my mê¿czyŸni jesteœmy winni
kobietom szacunek przez ca³y rok. Troszeczkê nam œwiêto
obrzydzono ze wzglêdu na tak zwane pochodzenie komuni-
styczne, ale przecie¿ to Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet.
W³odarz Jaworza tak¿e przy tej okazji pochwali³ dzia³alnoœæ
Kó³ Gospodyñ Wiejskich na terenie gminy.
Dobrze dzia³aj¹- to jest jedna sprawa. Druga- to jest uzale¿-
nione od liderów, prawdziwych liderów rzadko siê spotyka,
je¿eli ju¿ s¹ to nale¿y ich ho³ubiæ i im pomagaæ. Tu niew¹tpli-
wie s¹ tacy ludzie i to bardzo wa¿ne, bo bez mich nie by³oby
organizacji. Te zaœ skupiaj¹ ludzi, mobilizuj¹ ich do wyjœcia z
domów, do rozmów, to wartoœæ nadrzêdna. Dlatego ja ka¿d¹
organizacjê, ka¿de stowarzyszenie popieram, bowiem ka¿de
spotkanie ludzi jest dobre i cenne- mówi³ Zdzis³aw Bylok.

Teraz s³ów kilka na temat kontrowersyjnego pochodze-
nia Dnia Kobiet.
Obchody tego œwiêta wprowadzono w Polsce po II wojnie, wów-
czas wpasowa³y siê w socjalistyczn¹ propagandê. Zak³ady pracy
organizowa³y specjalne akademie, podczas których sk³adano pa-
niom ¿yczenia, dawano prezenty najczêœciej by³y to  rajstopy czy
myde³ko. Obowi¹zkowo nie mog³o zabrakn¹æ czerwonego goŸ-
dzika czy tulipana. Tak¿e w szko³ach urz¹dzano akademie, na
których grupowo rozdawano drobne podarki dla dziewczynek i
nauczycielek. Tak gorliwie celebrowane w PRL œwiêto definitywnie
zosta³o zniesione w 1993 roku przez premier Hannê Suchock¹.
Dziœ 8 marca œwiêtuj¹ najchêtniej przedszkolaki, rysuj¹c dla swo-
ich wychowawczyñ i mam piêkne laurki. Jednak owo zakorzenio-
ne przekonanie Polaków o komunistycznym pochodzeniu Dnia
Kobiet jest bezpodstawne i krzywdz¹ce. Trzeba pamiêtaæ, ¿e po-
cz¹tki œwiêta wywodz¹ siê z ruchów robotniczych i siêgaj¹ 1857
roku. Wtedy kobiety zatrudnione w nowojorskiej przêdzalni bawe³-
ny zorganizowa³y strajk, domaga³y siê skrócenia dnia pracy oraz
zrównania ich wynagrodzeñ z uposa¿eniami mê¿czyzn. W 1909
roku w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy œwiêtowany by³
Narodowy Dzieñ Kobiet. W ten sposób chciano upamiêtniæ wiele
bezimiennych ofiar walki o równe, a nade wszystko sprawiedliwe
traktowanie kobiet, poszanowanie ich praw, wolnoœci i godnoœci
osobistej. Warto czasami poznaæ historiê, ona daje szersze spoj-
rzenie na dany problem i pozwala na oddech obiektywizmu.

Opracowa³a Agata Jêdrysko
Ÿród³o informacji: INTERIA.PL
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Zebranie sprawozdawcze  Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Jaworzu
W dniu 7 marca w sali OSP w Jaworzu mia³o miejsce dorocz-
ne zebranie sprawozdawcze jaworzañskiej jednostki Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej. Zebranie otworzy³ Czes³aw  Malchar –
prezes jaworzañskiej OSP. Wœród goœci, którzy przybyli na to
spotkanie byli miêdzy innymi; Jan Cholewa - Prezes  Zarz¹-
du Powiatowego  Zwi¹zku OSP w Bielsku-Bia³ej, brygadier
Krzysztof Grygiel – Zastêpca Komendanta  Miejskiego PSP
w Bielsku-Bia³ej, Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok, Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka, Jan Chmiel - Kie-
rownik Zespo³u Regionalnego Jaworze,   Jolanta Bajorek -
dyrektor Przedszkola nr 1, W³adys³awa Paj¹k - dyrektor
Przedszkola nr 2, Danuta Mynarska i Irena Mikler - prze-
wodnicz¹ce Kó³  Gospodyñ Wiejskich nr 1 i nr 2.
Zebranie zainaugurowano mi³ym akcentem – wrêczeniem
druhom , którzy ukoñczyli minimum 70 lat – pami¹tkowych
statuetek. Wœród wyró¿nionych znaleŸli siê; Roman Lorek,
Wanda Brandys, Edward Klima, Józef Tymon i Marian
Zygmunt (nieobecny podczas zebrania).
Na przewodnicz¹cego zebrania wybrano Mieczys³awa
GwóŸdzia, a sekretarzem zebrania zosta³ Adam Ryrych.
Stwierdzono prawomocnoœæ  obrad zebrania – obecnych by³o
62%  druhów.  Prezes jaworzañskiej jednostki OSP Czes³aw
Malchar odczyta³  sprawozdanie z dzia³alnoœci OSP w Ja-
worzu za 2008 rok. Wynika z niego i¿ stan liczbowy jednost-
ki w 2008 roku wynosi³  92 osoby co stanowi wzrost w sto-
sunku do roku 2007  o 10 osób. Zmiana ta jest wynikiem
przejœcia do OSP Jaworze
druhów z rozwi¹zanej zak³a-
dowej jednostki OSP dzia-
³aj¹cej w zak³adzie Fabryki
Mebli Giêtych Padeg-Meble
w Jaworzu. W ogólnej licz-
bie druhów czynnych cz³on-
ków jest 38, dru¿ynê kobie-
ca stanowi  12 kobiet, cz³on-
ków wspieraj¹cych jest 40
osób. Dzia³alnoœæ OSP w
minionym roku skupia³a siê
g³ównie na  uczestnictwie :
- wyjazdy do zdarzeñ  24 razy,
w tym dwa wyjazdy do po¿a-
rów, 21 do innych zagro¿eñ i
1 alarm fa³szywy
- szkolenia druhów w Katowi-
cach-Piotrowicach- komora
dymowa 2 druhów, szkolenie
wraz  z druhami  OSP Opale-
nica  w Holandii 4 druhów

-ponadto- prowadzenie bie¿¹cych prac remontowych w obiek-
cie OSP
- pozyskano 2 aparaty  ochrony dróg oddechowych, 2  sygna-
lizatory bezruchu, zakupiono i zainstalowano now¹ wci¹garkê
elektryczn¹ do suszni wê¿y, zakupiono 12 sztuk he³mów po¿ar-
niczych oraz dwie diodowe latarki przenoœne z ³adowark¹
- ochrona imprez masowych jak Rajd Rowerowy, II Rajd Sa-
mochodowy, Jaworzañska Majówka i Jaworzañski Wrzesieñ
Nastêpnie Eryka Rojczyk – Skarbnik OSP przedstawi³a spra-
wozdanie finansowe za rok 2008 ³acznie z podziêkowaniem
dla sponsorów  jaworzañskiej OSP, którymi s¹:
Okmar Plastik Marek Szczypka
Trofea Nike Andrzej Prus
Piekarnictwo Danuta Greñ
Berndorf-Baderbau Marek Wrzal
Drukarnia Ma³ysz w Górkach Wielkich
Budowa Pojazdów Specjalnych  Zbigniew Szczêœniak
Pan Krzysztof Flasza
Technika Cieszyn

*  *  *
Aleksander Greñ przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci
Klubu Honorowych Dawców Krwi dzia³aj¹cym przy jaworzañ-
skiej OSP. Klub w tej chwili liczy 10 cz³onków i 5 honoro-
wych cz³onków. W sumie do 2008 roku cz³onkowie klubu
oddali  432 litry krwi. Przewodnicz¹cy Klubu A.Greñ zwróci³
siê z apelem o zachêcenie innych osób do wstêpowania w
szeregi honorowych dawców krwi. W chwili obecnej stan licz-
bowych aktywnych cz³onków klubu osi¹gn¹³ pewne mini-
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mum. Chyba nikogo nie trzeba specjalnie w tym miejscu
przekonywaæ do tego, jak wa¿na jest krew w ratowaniu ludz-
kiego ¿ycia.
Kolejnym punktem zebrania by³o przedstawienie planów pracy
OSP na rok bie¿¹cy. Tutaj  oprócz statutowych dzia³añ OSP,
zaplanowano tak¿e dalsze szkolenia dla druhów  poprzez
cykl szkoleñ organizowanych przez Pañstwow¹ Stra¿ Po-
¿arn¹, popularyzacja  wiedzy z zakresu bezpieczeñstwa prze-
ciw po¿arowego – w tym turniej wiedzy po¿arniczej dla m³o-
dzie¿y szkolnej, monitoring terenów leœnych w zakresie bez-
pieczeñstwa przeciw po¿arowego, ale tak¿e dzia³ania dla
lokalnej spo³ecznoœci poprzez udzia³ w zabezpieczeniu ja-
worzañskich imprez masowych, dalszy ci¹g remontu po-
mieszczeñ OSP i doposa¿enie  samochodów bojowych OSP.
Nastêpnie odby³o siê g³osowanie nad udzieleniem absoluto-
rium Zarz¹dowi OSP w Jaworzu - udzielono jednog³oœnie
absolutorium.
Przeg³osowano projekty uchwa³; w sprawie przyjêcia spra-
wozdania za rok 2008, w sprawie zatwierdzenie sprawoz-
dania i planu dzia³alnoœci finansowej OSP oraz w sprawie
powo³ania  trzeciego cz³onka do Komisji Rewizyjnej – Ada-
ma Binda. Wybór nowego cz³onka nast¹pi³ na wniosek
Zarz¹du OSP ze wzglêdu na brak zainteresowania pracami
komisji jednego z dotychczasowych cz³onków. Wszystkie
uchwa³y przyjêto jednog³oœnie.
W dalszej czêœci wyst¹pili przybyli goœcie: wójt Zdzis³aw
Bylok przekaza³ druhom najserdeczniejsze ¿yczenia i s³owa
uznania za pracê, poœwiêcenie i s³u¿bê spo³eczeñstwu. Przy
okazji  przedstawi³ mo¿liwoœci skorzystania przez 10 dru-
hów z bezp³atnego szkolenia dla kierowców kat C w ramach
œrodków unijnych. Równie¿ Jan Cholewa - Prezes Zarz¹du
Powiatowego OSP oprócz ¿yczeñ kierowanych do zebra-
nych , omówi³  zmiany prawne jakie w tym roku  obejm¹
pewne dziedziny funkcjonowania OSP w Polsce. W dalszej
czêœci wyst¹pieñ goœci- Krzysztof Grygier –Zastêpca  Ko-
mendanta PSP w Bielsku-Bia³ej omówi³ statystykê wyda-
rzeñ dotycz¹cych zdarzeñ w powiecie bielskim w 2008 roku,
kieruj¹c równie¿ s³owa podziêkowania do radnych Rady
Gminy Jaworze i Wójta  za udzielenie wsparcia finansowego
przy budowie nowej siedziby PSP w Bielsku-Bia³ej. Nastêp-
nie ¿yczenia dla jaworzañskich stra¿aków skierowa³a Da-
nuta Mynarska z KGW nr 1 i Jan Chmiel z Zespo³u Regio-
nalnego Jaworze. Podziêkowania od Gra¿yny Habdas- dy-
rektor Szpitala BZLR dla stra¿aków pomagaj¹cych w odœnie-
¿aniu dachów obiektów szpitalnych  w lutym br  odczyta³
Czes³aw Malchar. Czêœæ oficjaln¹ zebrania zakoñczono
wspólnym posi³kiem i rozmowami, na które przy codzien-
nych obowi¹zkach zwyczajnie brakuje czasu.

Piotr Filipkowski

Szczêœliwa piêtnastka
O 15 latach dobrej wspó³pracy rozma-
wiano 15 marca podczas kolejnych
posiad. Tym razem impreza odby³a siê
w Gimnazjum  nr 1 im. gen broni St.
Maczka w Jaworzu, a dotyczy³a okr¹-
g³ej rocznicy udanych kontaktów szko-
³y z Uniwersytetem Pedagogicznym w
Krakowie. W rolê konferansjerów z powodzeniem wcielili siê  Iwo-
na Kominek opiekun szkolnego ko³a LMiR oraz kpt. ¿.w. Jerzy
Ryrych cz³onek zarz¹du TMJ. Podczas krótkiej prezentacji mul-
timedialnej mo¿na by³o poznaæ historiê kontaktów krakowskiej
uczelni z jaworzañskim gimnazjum. Mówiono o Warsztatach Eko-
logicznych w kraju i za granic¹, obozach naukowych, moderni-
zacji Muzeum Fauny i Flory Morskiej. Bardzo wa¿nymi elemen-
tami owej wspó³pracy jest udzia³ w szkoleniach uczniów-prze-
wodników muzeum , które odbywaj¹ siê w Instytucie Biologii UP
w Krakowie, jak i równie¿ pomoc merytoryczna w ramach reali-
zowanego przez jaworzañskie gimnazjum programu Comenius
‘Plants in Our Lives’ oraz  wspieranie m³odzie¿y w przygotowa-
niach do ogólnopolskiego konkursu „M³odzie¿ na Morzu”.

POSIADY TMJ
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Równie¿ podczas marcowych posiad pad³y pewne wa¿ne dla kra-
kowsko-jaworzañskiej wspó³pracy deklaracje tak ze strony w³adz
Uniwersytetu Pedagogicznego, jak i w³adz samorz¹dowych.
Chcemy nadaæ wy¿sz¹ rangê muzeum st¹d wczorajsze i dzi-
siejsze rozmowy na ten temat. Chodzi o status delegatury Mu-
zeum Morskiego, jak i o powiêkszenie zbioru eksponatów – mówi³
wójt Zdzis³aw Bylok. Ta przychylnoœæ w³adz gminy pozwala na
to, aby realizowaæ wci¹¿ ambitniejsze plany i skutecznie nadal
rozwijaæ wspó³prace z UP, z której jak dot¹d korzystaj¹ równie¿
uczniowie oraz nauczyciele szkó³ z Bielska-Bia³ej, Jasienicy,
Strumienia, Ko³obrzegu, Szczecina, Zazrivy (S³owacja), Gnojni-
ka (Czechy) oraz Jaszszentandras (Wêgry).
Teraz s³ów kilka o sukcesach, bowiem Liga Morska i Rzeczna
dzia³aj¹ca w Jaworzu ma siê czy pochwaliæ. Wilki morskie z
gimnazjum zaprezentowa³y podczas posiad otrzymany z r¹k

Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego Krzy¿ „Pro Mari Nostro” –
jedno z najwy¿szych odznaczeñ za wzorow¹ dzia³alnoœæ na
rzecz LMiR i oœmiokrotne zdobycie I miejsca w ogólnopolskim
konkursie „ Na najlepiej pracuj¹ce Szkolne Ko³o Ligi Morskiej i
Rzecznej. O randze imprezy z pewnoœci¹ œwiadczyæ mog¹ przybyli
nañ goœcie miêdzy innymi dyrektor Delegatury Œl¹skiego Kura-
tora Oœwiaty w Bielsku Bia³ej Jan Dzida, przedstawiciele Uni-
wersytetu Pedagogicznego W Krakowie prof. dr hab Robert
Stawarz, dr Marek Guzik, przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych z Jaworza i Bielska-Bia³ej, prezes LMiR kpt.¿.w. Andrzej
Królikowski, Ryszard Siekanowicz oraz przedstawiciele Okrê-
gu Bielskiego LMiR, a tak¿e szkolnych kó³ LMiR Okrêgu Biel-
skiego. Podczas posiad uhonorowano medalami osoby zas³u¿o-
ne dla szko³y i Uniwersytetu Pedagogicznego.
Posiady zorganizowa³o Towarzystwo Mi³oœników Jaworza.

Przygotowa³a Agata Jêdrysko

15 lat minê³o
Wychowanie i nauka nie znaj¹ granic terytorialnych, a dla
prawdziwych pasjonatów nie ma rzeczy niemo¿liwych,
wiedz¹ o tym w Gimnazjum nr 1 im. gen broni St. Maczka.
15 lat temu szko³a nawi¹za³a trwaj¹ca do dziœ owocn¹ wspó³-
pracê z Uniwersytetem Pedagogicznym (niegdyœ Akademia
Pedagogiczna) w Krakowie. Dr Marek Guzik z Instytutu Bio-
logii UP, który podj¹³ wyzwanie naukowe z radoœci¹ i uœmie-
chem wspomina tamte chwile.
Sporo czasu up³ynê³o od momentu, kiedy zaczê³a siê
wspó³praca Uniwersytetu Pedagogicznego z gimnazjum
w Jaworzu.
 Owszem wszystko zaczê³o siê od momentu, gdy okaza³o
siê, ¿e na terenie szko³y jest bardzo interesuj¹ce muzeum,
du¿o ciekawych eksponatów jeœli chodzi o ryby oceaniczne.
Poniewa¿ nie mia³ siê tym kto zaj¹æ i delikatnie rzecz ujmu-
j¹c to niszcza³o, st¹d ówczesna dyrektor szko³y Krystyna
Szczypka zaprosi³a mnie wpierw do obejrzenia tego miej-
sca. PóŸniej przyjecha³em z kilkoma studentami w zimie,
by nie tylko ogl¹daæ, ale nade wszystko zrobiæ ma³y porz¹-
dek. Potem by³y kolejne obozy naukowe, na które przyje¿d¿a-
³em ju¿ z wiêksza grup¹ ¿aków. Muzeum zosta³o urz¹dzo-
ne, eksponaty, które by³y w s³ojach od d³u¿szego czasu po-
wyjmowane i wtedy te¿ zrodzi³ siê pomys³ tej ekspozycji.

Na to by³y potrzebne œrodki.
Dyrekcja wyasygnowa³a wtedy odpowiedni¹ kwotê i na akwa-
ria i na odczynniki, które by³y potrzebne. Studenci do³o¿yli
do tego sporo pracy, prawie dwa tygodnie. Wszystko zosta-
³o odnowione, uzupe³nione, oznaczone, wyczyszczone i
wyeksponowane tak powsta³o muzeum. W tym czasie dru-
ga grupa robi³a inwentaryzacjê roœlin rosn¹cych w parku w
Jaworzu Centrum, nawiasem mówi¹c odkryto bardzo cieka-
we egzemplarze.
Po porozumieniu z dyrekcj¹ szko³y i Andrzejem St¹sie-
kiem czêœæ eksponatów, które siê powtarza³y zosta³y wziê-
te do instytutu i w tej chwili s¹ podstaw¹ do prowadzenia
zajêæ z biologi œrodowiskowej. Generalnie rzecz bior¹c te-
maty dotycz¹ce rafy koralowej i Ba³tyku s¹ omawiane w du-
¿ym stopniu na podstawie jaworzañskich zbiorów.
Jakie s¹ plany na przysz³oœæ?
W najbli¿szym czasie, jak ju¿ bêdzie mo¿liwoœæ rozbudowy
muzeum, a byæ mo¿e wczeœniej chcemy zrobiæ równie¿ sta³¹
ekspozycjê Ba³tyku, bowiem na razie s¹ tu g³ównie okazy z
mórz gor¹cych czyli z miejsc, gdzie p³ywa³ bosman, który je
szkole podarowa³. Brakuje niew¹tpliwie naszego morza, my
dla odmiany w instytucie mamy takie zbiory, które niew¹tpli-
wie bêd¹ dobrym pocz¹tkiem wystawy poœwiêconej Morzu
Ba³tyckiemu. Wczoraj (14 marca sobota) zosta³y pewne rze-
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czy ustalone z wójtem, jak i równie¿ z przedstawicielami
Urzêdu Morskiego w Gdyni, sk¹d mamy szansê otrzymaæ
tak¿e ciekawe eksponaty. Czeœæ bêdzie wystawiona zgod-
nie z umow¹, te które bêd¹ w wiêkszej iloœci dostan¹ siê w
nasze rêce  i wzbogac¹ zbiory instytutu.
Z pewnoœci¹ studenci s¹  zadowoleni z takiego wspó³dzia³ania
Maj¹ mo¿liwoœæ pracy na materia³ach, z którymi nie stykaj¹
siê na co dzieñ, bo czegoœ takiego u nas w instytucie dotych-
czas nie by³o. Samo oznaczanie zbiorów jest ju¿ sporym do-
œwiadczeniem naukowym. Nie mówi¹c o tym- jak ju¿ wielo-
krotnie wspomina³em- , ¿e szko³a w Jaworzu jest placówk¹,
która niew¹tpliwie na tym terenie nale¿y do wyró¿niaj¹cych
siê choæby przez to, ¿e dzia³a tutaj prê¿nie LMiR zdobywaj¹c
systematycznie pierwsze miejsca w ro¿nych konkursach.
Studenci zatem maj¹ mo¿liwoœæ poobserwowania co siê w gim-
nazjum dzieje, mamy spotkania z  dyrekcj¹, oprócz tego na-
uczyciele bardzo chêtnie pomagaj¹ w wakacyjnych zajêciach.
Jeœli letnie kaniku³y, to z pewnoœci¹ mo¿na mówiæ o
po³¹czeniu przyjemnego z po¿ytecznym
 Zazwyczaj tak jest, s¹ dla nas organizowane wycieczki po-
po³udniowe, zwiedzamy najbli¿sz¹ okolicê, chodzimy w góry.
Poniewa¿ jaworzañskie gimnazjum ma kontakty ze szko³a-
mi zza naszej po³udniowej granicy, byliœmy tak¿e w urokli-
wej i piêknej Zazrivie. To obopólna korzyœæ i tak¿e w tym
roku chcemy zorganizowaæ mniejszy obóz w celu przegl¹d-
niêcia zbiorów, na których bêdzie siê uczy³o nastêpne poko-
lenie studentów. Pamiêtam te¿, ¿e gdy by³em kierownikiem
Studiów Podyplomowych z przyrody w Bielsku, to systema-
tycznie w ci¹gu bodaj¿e piêciu kursów przyje¿d¿a³em tutaj z
nauczycielami, ¿eby zobaczyli jak mo¿na pracowaæ w szkole,
bo s¹ tu bardzo ciekawe przedsiêwziêcia dotycz¹ce nie tyl-
ko muzeum generalnie widaæ, ¿e szko³a têtni ¿yciem. Byli-
œmy na wystawie kwiatów, s¹ organizowane Dni Morza i wie-
le innych ciekawych inicjatyw. Oprócz tego ta placówka od-
dzia³uje na okolicê, w Jasienicy szko³a siê uaktywni³a i z

Bielska przyje¿d¿aj¹ tu uczniowie z nauczycielami, prak-
tycznie gimnazjum jest tak¹ pere³k¹ na tym terenie.
Wracaj¹c do wspó³pracy, z tego co pan mówi³ i studen-
ci i wyk³adowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego s¹ nie
tylko zadowoleni, ale chc¹ by jeszcze bardziej zacie-
œniæ kontakty krakowsko-jaworzañskie
St¹d dziekan bêd¹cy tu dziœ ze mn¹, st¹d podpisana umo-
wa o wymianie. Uczniowie z Jaworza przyje¿d¿ali ju¿ do gro-
du Kraka niejednokrotnie. Goœciliœmy ich w instytucie, orga-
nizowane by³y wycieczki po mieœcie i okolicach. Na pewno
m³odzi ludzie byli usatysfakcjonowani.
Robert Stawarz prodziekan Wydzia³u Geograficzno-Biolo-
gicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy-
s³uchuj¹cy siê naszej rozmowie postanowi³ tytu³em uzupe³-
nienia dorzuciæ s³ów kilka.
Przede wszystkim chcia³bym zwróciæ uwagê na ludzi, bo tej
wspó³pracy by nie by³o gdyby nie aktywni dzia³acze, którzy
nie patrzyli na osobiste czy finansowe korzyœci. Poœwiêcali
swój czas, aby pracowaæ dla m³odzie¿y. Trzeba zacz¹æ od
tych, którzy zainicjowali tê wspó³pracê, bo to by³a inicjatywa
oddolna. Zaczê³o siê od dzia³añ doktora Marka Guzika, któ-
ry poci¹gn¹³ za sob¹ innych naszych pracowników: dr Ry-
szarda Kozika, dr Lucjana Schimscheinera ówczesnego dy-
rektor Instytutu Biologii, dr Beatê Barabasz i pewnie nie wy-
mieniê wszystkich, którzy tutaj doje¿d¿ali i pracowali. Oczy-
wiœcie studenci, oczywiœcie nauczyciele i uczniowie tej szko-
³y, o których nie wolno zapomnieæ.  PóŸniej wieœci o znako-
mitych mo¿liwoœciach tej placówki roznios³y siê szybko.
Ówczesny dziekan œwiêtej pamiêci ju¿ prof. Marian Zakrzew-
ski podpisa³ w imieniu w³adz uczelni umowê , która do dzi-
siaj funkcjonuje. Korzyœæ mamy ogromn¹ dlatego, ¿e mo¿e-
my rozwijaæ nie tylko zainteresowania uczniów gimnazjum,
ale tak¿e kszta³ciæ solidnie naszych studentów maj¹cych
tutaj niez³¹ praktykê zawodow¹. Mam nadziejê, ¿e ta wspó³-
praca dalej bêdzie rozwijaæ tak dynamicznie, jak do tej pory.

Rozmawia³a Agata Jêdrysko

Z wizyt¹ u pszczelarzy
Na zaproszenie Mieczys³awa Szymy - Prezesa Ko³a Psz-
czelarzy w Jaworzu, w niedzielê 29 marac uczestniczyliœmy
w spotkaniu sprawozdawczym Ko³a. W spotkaniu tym oprócz
samych pszczelarzy uczestniczyli goœcie - Józef Mikler -
Prezes Kó³ka Rolniczego oraz radny Jan Stekla. Spotkanie
prowadzi³ prezes Ko³a Mieczys³aw  Szyma, który przedsta-
wi³  sprawozdanie za rok 2008 oraz omówi³ plan pracy na rok
bie¿¹cy i terminarz spotkañ.
Ko³o Pszczelarzy w Jaworzu  w 2008 roku liczy³o  24 cz³on-
ków , którzy ³¹cznie posiadali 219 rodzin pszczelich. W mi-
nionym roku zorganizowano  siedem zebrañ ogólnych, za-
kupiono dla wszystkich pasiek lekarstwa przeciw  Warozie.
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W 2008 roku zakupiono 24 matki pszczele, czterech psz-
czelarzy uczestniczy³o  w kursie Robotnika i Mistrza  Psz-
czelarskiego, zorganizowanego przez  Polski Zwi¹zek Psz-
czelarzy BARTNIK w Bielsku-Bia³ej.
Podczas Regionalnych Dni Pszczelarza  w Wiœle piêciu psz-
czelarzy zosta³o odznaczonych srebn¹ odznak¹  Polskiego
Zwi¹zku Pszczelarzy tj. kole¿anka Zuzanna Kenig oraz kole-
dzy; Adam Ryrych, Jan Niesyt, Jan Kukla i Józef  Kobiela.
W tym roku 24 maja w Wadowicach odbêd¹ siê kolejne Re-
gionalne Dni Pszczelarza - tym razem srebne odznaki za
zas³ugi dla rozwoju pszczelarstwa otrzymaj¹: Jan Stekla,
Jan Herma, Jan Zontek, W³adys³aw Morawiec i Cze-
s³aw Krajewski.
Ponadto w minionym roku pszczelarze uczestniczyli w ko-
rowodzie do¿ynkowym oraz wystawie sprzêtu pszczelarskie-
go podczas  Jaworzañskiego Wrzeœnia. Delegacja Ko³a  bra³a
tak¿e udzia³ w obchodach  Œwiêta 11 Listopada oraz trady-
cyjnie wszyscy pszczelarze spotkali siê  przy ognisku na

zakoñczenie sezonu pszcze-
larskiego. W roku 2008 cz³on-
kowie Ko³a po¿egnali swego
kolegê Józefa Kobielê - jego
pamiêæ uczczono chwil¹ ci-
szy. W dalszej czêœci spotka-
nia mia³a miejsce rzeczowa
dyskusja na temat  leków prze-
ciw Warozie, mo¿liwoœciach
skorzystania z dofinansowania
itd Wyra¿ono te¿ nadziejê, ¿e
w tym roku rodziny pszczele  nie bêd¹ dziesi¹tkowane przez
choroby jak to mia³o miejsce rok temu. O tym jak wa¿na jest
rola pszczó³ w ca³ym ekosystemie nie trzeba nikogo przeko-
nywaæ, st¹d w tym miejscu wypada tylko ¿yczyæ pszczela-
rzom wytrwa³oœci i przychylnoœci  ministerialnych decyden-
tów dla ich trudnej i odpowiedzialnej dla ca³ego rolnictwa pra-
cy.   Piotr Filipkowski

Ig³¹ malowane EJ: Jakie najczêœciej motywy pan haftuje?
Na pocz¹tku zaczyna³em od ma³ych obrazków, uwiecznia³em
najczêœciej kwiaty. PóŸniej chcia³em czegoœ wiêcej, zacz¹-
³em haftowaæ krajobrazy. Je¿eli kupujê w kioskach zeszyty z
wzorami to  wybieram te z ciekawymi pejza¿ami. Szukam
najczêœciej tego co mi siê podoba, to co chcia³bym widzieæ w
przyrodzie. Przez obrazy mówiê te¿ o marzeniach o tym, gdzie
chcia³bym pojechaæ, chodziæ. Jest nieomal¿e wszystko od
egipskich piramid, po urokliwe zachody s³oñca.
EJ:Wróæmy do origami
Origami jest star¹ wschodni¹ sztuk¹ tworzenia figurek z pa-
pieru. Regu³y nakazuj¹ sk³adaæ papier bez nacinania i kleje-
nia. Widzia³em to w internecie, podgl¹da³em rzecz, ale nie
potrafi³em siê zorientowaæ, w jaki sposób jest to uk³adane.
Te¿ kiedyœ widzia³am coœ takiego na do¿ynkach i kupi³em
sobie wtedy jedn¹ sztukê i tak nauczy³em siê origami.

Haftowanie jest sztuk¹. Cierpliwoœæ, wytrwa³oœæ i zmys³
plastyczny - to tylko niektóre cechy,  jakim trzeba dyspo-
nowaæ, by stworzyæ choæby ma³y obraz. Walorów tych
nie brakuje Augustynowi Szczypce z Jaworza, paraj¹ce-
mu siê od kilku lat haftowaniem obrazów. Dzie³a artysty
amatora mo¿na by³o ogl¹daæ w kwietniu w Galerii Na Zdro-
jowej.
EJ: Od kiedy para siê pan haftowaniem
Augustyn Szczypka - Od trzech lat, a teraz jeszcze zafa-
scynowa³o mnie origami. Ktoœ móg³by powiedzieæ, ¿e to
takie niemêskie zajêcia haftowanie, uk³adanki z papieru.
Nie zgadzam siê z tak¹ opini¹, tak naprawdê ka¿dy mo¿e
to robiæ jeœli zechce. Zacz¹³em haftowaæ, kiedy zmar³¹ mi
¿ona,  nie mia³em hobby wiêc musia³em siê czymœ zaj¹æ.
Najpierw pozna³em podstawy, a potem sam wzi¹³em siê za
to, by coœ opracowaæ i muszê przyznaæ, ¿e coraz lepiej mi
to wychodzi.
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EJ: Uk³ada pan kwiaty, ale nie tylko.
S¹ tak¿e wazony, gdzie spokojnie mo¿na daæ kwiatek, s¹
³abêdzie. Wszystko mo¿na pomalowaæ dodatkowo lakierem
bezbarwnym, ¿eby siê nie brudzi³o i wtedy tak¹ uk³adankê
mamy na d³u¿ej.
EJ: Ile takich ig³¹ malowanych obrazów zdo³a³ pan zrobiæ?

Kilka obrazów rozda³em rodzinie i znajomym. W sumie by³o
tego ok 35 sztuk. Jest to czasoch³onne zajêcie, mniejsze
obrazki zajmuj¹ oko³o miesi¹ca pracy, na wiêksze poœwiê-
cam blisko piêæ tygodni. Gorzej jest , je¿eli siê pomylê i
trzeba spruæ obraz – co siê zdarza-, wtedy oczywiœcie d³u-
¿ej muszê posiedzieæ.

Rozmawia³a Agata Jêdrysko

Zebranie sprawozdawcze Towarzystwa
Mi³oœników Jaworza
Swoje zebranie sprawozdawcze za rok 2008 mia³o równie¿
Towarzystwo Mi³oœników Jaworza. W dniu 17 marca w go-
spodarstwie pp I.P.Steklów mia³o miejsce spotkanie cz³on-
ków TMJ. Zebranie otworzy³ prezes TMJ dr Adam Kwieciñ-
ski. Wœród przyby-
³ych goœci byli: Za-
stêpca Wójta Gminy
Jaworze Rados³aw
Osta³kiewicz,  dwóch
wiceprzewodnicz¹-
cych Rady Gminy -
Zbigniew Putek i
Zygmunt Podków-
ka, Kierownik Wy-
dzia³u Zamiejscowego
Œl¹skiego Urzêdu
Marsza³kowskiego w
Bielsku-Bia³ej Rudolf
Galocz,  radni, przed-
stawiciele organizacji
pozarz¹dowych  z Ja-
worza.
Dr Adam Kwieciñski przedstawi³ zebranym  podsumowanie
dzia³alnoœci TMJ w roku 2008. Obecnie Towarzystwo Mi³o-
œników Jaworza liczy 90 cz³onków , a w jego ramach dzia³a
M³odzie¿owe Ko³o TMJ przy jaworzañskim gimnazjum – œci-
œle wspó³pracuj¹ce w ko³em LMiR oraz Spo³eczna Rada

Ochrony i Odnowy Zabytków. Szczegó³owe sprawozdanie z
prac Spo³ecznej Rady  i plany na rok 2009 zaprezentowa³
Jan Knie¿yk. Wœród najwa¿niejszych zadañ stoj¹cych przed
SROiOZ jest renowacja krzy¿a cmentarnego na cmentarzu
ewangelickim, renowacja  jedynego nie odnowionego grobu
na cmentarzu katolickim w tzw  Kwaterze Hrabiowskiej, od-

nowienie grobów Je-
rzego i Zygmunta
Czopa, poszerzenie
dokumentacji na te-
mat zabytkowego Par-
ku Zdrojowego. Spo-
³ecznej Radzie  po-
moc¹ s³u¿y³o TMJ,
PTEw, POAK.
Kolejnym punktem
by³o omówienie przez
nauczyciela gimna-
zjum Marka Zme³ty
dzia³alnoœci M³odzie-
¿owego Ko³a TMJ
funkcjonuj,¹cego przy
gimnazjum w Jaworzu
Œrednim. Dzia³alnoœæ

Ko³a koncentruje siê g³ównie na dwóch p³aszczyznach- edu-
kacyjnej realizowanej w szkole, a wiêc popularyzacji wiedzy
o historii Jaworza, Œl¹ska Cieszyñskiego i gwarze cieszyñ-
skiej oraz  edukacyjnej realizowanej w terenie tj poprzez  rajdy
górskie, wycieczki do miejsc zwi¹zanych z histori¹  regionu,
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wspó³pracê z LMiR, konkursami fotograficznymi, pozyski-
waniem eksponatów do izby regionalnej  itd.
W dalszej czêœci zebrania Halina Kubik oraz Irmgarda Grycz-
ka przedstawi³y sprawozdania z  prac komisji rewizyjnej i
finansowej TMJ. Rudolf Galocz omawiaj¹c pracê  s¹du kole-
¿eñskiego potwierdzi³, i¿ w minionym roku nie wp³ynê³y ¿adne
sprawy do tego¿ s¹du.
Nastêpnie  Ryszard Stanclik  przedstawi³  plan pracy TMJ
na rok 2009. W dalszej czêœci zebrania  cz³onkowie TMJ
przedstawiali swoj¹ ocenê dzia³alnoœci TMJ, jakoœci wspó³-
pracy  Towarzystwa z mediami,  w³adzami  Gminy Jaworze,

Sportowcy, sponsorzy i samorz¹dowcy
razem
Doroczne spotkanie dzia³aczy sportowych z Jaworza wraz z
przedstawicielami samorz¹du i sponsorami mia³o miejsce
27 marca w gospodarstwie  u pp. Steklów. Organizatorem
spotkania by³ Klub Czarni Jaworze z prezesem klubu Ro-
manem Kruczkiem na czele, oraz Wójt Gminy Jaworze
Zdzis³aw Bylok. W spotkaniu uczestniczyli ponadto przed-
stawiciele Klubu Czarni Jaworze, trenerzy, przedstawiciele
UKS Dziesi¹tka-Komes z jaworzañskiego gimnazjum,  licz-
nie przybyli przedstawiciele Rady Gminy wraz  z jej wice-
przewodnicz¹cymi Zbigniewem Putkiem i Zygmuntem
Podkówk¹ oraz Leszek Baron - dyrektor OPGJ.  Przyby-
³ych goœci powita³ prezes Czarnych Jaworze Roman Kru-
czek. Dalsz¹ czêœæ spotkania prowadzi³ Walter Wehsoly,
który w imieniu klubu Czarni Jaworze podziêkowa³ wójtowi i
radnym za wsparcie i pomoc dla zawodników Czarnych Ja-
worze- bez tej pomocy  jak i pomocy ze strony sponsorów
æwiczenia  i udzia³ w rozgrywkach   jaworzañskich pi³karzy
sta³by pod du¿ym znakiem zapytania. Obecnie klub Czarni
Jaworze liczy 70 czynnych zawodników w ró¿nych grupach
wiekowych. Du¿e nadzieje klub ten wi¹¿e z prac¹ nowego
trenera Zbigniewa Suwaja, który zosta³ szkoleniowcem
Czarnych Jaworze od stycznia br. W klubie æwicz¹ ch³opcy
z Jaworza- m³odzie¿ szkolna,  wychowankowie z  MOW oraz
zawodnicy z okolicznych miejscowoœci. Celem na najbli¿-
sze  12 miesiêcy  jest wejœcie do klasy A. Zawodnicy Czar-
nych Jaworze trenuj¹ na boisku przed Urzêdem Gminy, ko-
rzystaj¹ tak¿e z boiska KS Drzewiarz w Jasienicy oraz sal
gimnastycznych naszych szkó³. W chwili obecnej sponso-
rami Klubu Czarnych Jaworze s¹ firmy; Komes z Bielska-
Bia³ej, Ceramed, Bank Spó³dzielczy w Jasienicy.
G³os zabra³ równie¿ wójt Zdzis³aw Bylok, który podziêkowa³  w³a-
dzom Klubu Czarni Jaworze oraz przedstawicielom jaworzañ-
skich ³uczników  za zaanga¿owanie i entuzjazm w pracy z m³o-
dzie¿¹, co ma swoje prze³o¿enie na  wyniki sportowe. Fakt, ¿e
walka o  dobre rezultaty sportowe wymaga czasu ale efekty ju¿

placówkami oœwiatowymi , nakreœlaj¹c oczekiwane przez sie-
bie kierunki zmian i dalszej dzia³alnoœci TMJ.   Odnosz¹c
siê do poruszanych tematów g³os zabra³  m.in.  Rados³aw
Osta³kiewicz i  Zbigniew Putek.
Plan posiad i wystaw TMJ prezentowaliœmy w lutowym nu-
merze Echa Jaworza. Ponadto na bie¿¹co  zgodnie z kalen-
darzem wydawniczym bêdziemy informowali Czytelników o
kolejnych zbli¿aj¹cych siê posiadach. Warto w tym miejscu
przypomnieæ , i¿ TMJ w tym roku  bêdzie obchodzi³ dwie
„okr¹g³e” rocznice- 10-lecie Galerii Pod Groniem i 25-lecie
dzia³alnoœci TMJ.   Piotr Filipkowski

s¹ widoczne.  W dalszej czêœci  wyst¹pienia wójt  poinformowa³
o realizowanych inwestycjach sportowych (w ramach Orli-
ka boiska przy gimnazjum - do siatkówki, koszykówki i
boisko ze sztuczn¹ traw¹, hala sportowa w Jaworzu Œred-
nim i boisko przy ul. Koralowej). Zdaniem Zdzis³awa Byloka
najwiêksze realne szanse powodzenia ma plan budowy
boiska przy gimnazjum oraz przy ul. Koralowej. Z³o¿one
wnioski do funduszy unijnych przesz³y pozytywnie weryfi-
kacjê formaln¹, teraz czas na merytoryczne rozstrzygniê-
cia. Plan budowy boiska przy ul. Koralowej przewiduje
oprócz boiska, budowê widowni i zaplecza socjalnego. Jak
powiedzia³ wójt - nawet gdybyœmy nie otrzymali  ¿adnych
pieniêdzy unijnych, na ul. Koralowej wybudujemy boisko
za gminne pieni¹dze tyle, ¿e w  wersji nieco skromniejszej
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tj bez widowni i zaplecza socjalnego. Wracaj¹c do Orlika - pro-
gram ten przewiduje dodatkowo pensje dla trenera-opiekuna oraz
wczeœniej odpowiedni kurs przygotowawczy dla takiej osoby.
Koñcz¹c swoje wyst¹pienie Zdzis³aw  Bylok jeszcze raz po-
dziêkowa³ trenerom i zawodnikom Klubu Czarni Jaworze,
³ucznikom oraz Jackowi Kruszyñskiemu ze Szko³y Podsta-
wowej nr 1 za „zara¿anie entuzjazmem sportowym” m³odzie-
¿y i w³aœciwe  szkolenie sportowe  podopiecznych.
Nastêpnie Walter Wehsoly i wójt Zdzis³aw Bylok wspólnie z³o-
¿yli deklaracje dla obecnych na spotkaniu sponsorów o  mo¿-
liwoœci nieodp³atnego skorzystania dla swoich  imprez  zak³a-
dowych i zawodów z amfiteatru w Jaworzu i boiska przy ul.
Folwarcznej.  Koñcz¹c oficjalna czêœæ spotkania trener Czar-
nych Jaworze Z. Suwaj przedstawi³ sytuacjê w klubie i co-
dzienne  problemy zwi¹zane z realizacj¹  harmonogramu æwi-
czeñ, a tak¿e zaprezentowa³ swoje zamierzenia na najbli¿sze
miesi¹ce  wzglêdem podnoszenia kwalifikacji zawodników.

Piotr Filipkowski

CELE  I  ZAMIERZENIA
STOWARZYSZENIA NASZE  JAWORZE
na ROK 2009
Na rok 2009 Stowarzyszenie Nasze Jaworze maj¹c na wzglê-
dzie realizacjê statutowych celów przyjê³o na siebie ambitne
zadania dotycz¹ce m. innymi promocji naszej wspania³ej
miejscowoœci oraz pomocy przy organizacji imprez lokalnych
organizowanych przez Oœrodek  Promocji Gminy w Jaworzu
oraz Wójta Gminy.
Przy dobrej wspó³pracy, tak jak w latach ubieg³ych, z organiza-
cjami  dzia³aj¹cymi na terenie naszej Gminy, takich jak KGW
Nr 1 i KGW Nr 2, Ko³o Rencistów i Emerytów, Ko³o Pszczela-
rzy, Ko³o Pañ przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Towarzy-
stwa Mi³oœników Jaworza, Szkó³, Przedszkoli  dzia³aj¹cych w
Gminie za³o¿ony cel powinien zostaæ osi¹gniêty. W celu reali-
zacji tego zadania Stowarzyszenie przyst¹pi³o do konkursu
og³oszonego przez Wójta Gminy pt. „Promowanie i kultywowa-
nie tradycji i wartoœci regionalnych Jaworza wœród spo³eczno-
œci miejscowej i  zaprzyjaŸnionych gmin zagranicznych”
W ramach realizacji tego zamierzenia, a g³ównie realizacji
za³o¿eñ konkursowych zaplanowano m. innymi:
– przygotowanie wystaw prac dzieci i m³odzie¿y Szkó³ z te-
renu Jaworza i M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego,
osi¹gniêæ mieszkañców gminy - naszych ludowych artystów
i ludzi z pasj¹ czasie Jaworzañskiej Majówki
– pomoc przy obs³udze goœci i organizatorów imprez,
– w miesi¹cach letnich du¿¹ imprezê  na terenie Skansenu
(obiekt udostêpniony bezp³atnie) po³¹czon¹ z wystawami i
pokazem regionalnego folkloru i tradycji regionalnych jak np.
mielenie zbo¿a na ¿arnach, wyrób mas³a, wypiek chleba, go-

towania krupicy i wiele innych ciekawych atrakcji regionalnych.
– pomoc przy organizacji do¿ynek (wrzesieñ), wystawy do-
robku mieszkañców Jaworza, obs³uga i tradycyjny poczêstu-
nek uczestników imprezy (ko³acz, chleb ze smalcem i inne)
– wystawê rêkodzie³a regionalnego na powiatowym pokazie
zespo³ów regionalnych KGW organizowanym w Jaworzu w
miesi¹cu maju
– promocjê Jaworza wœród zaprzyjaŸnionych gmin zagranicz-
nych poprzez:
– Wspólnie z klubem sportowym Czarni Jaworze przygoto-
wanie dru¿yny pi³karskiej do udzia³u w miêdzynarodowym
turnieju oldboy w Toszanowicach,
– udzia³ w Jarmarku Ligockim (Czechy) wraz z pokazem rê-
kodzie³a regionalnego i tradycyjnych regionalnych potraw i
czynnoœci  gospodarskich
– promocja Jaworza wœród zaprzyjaŸnionych gmin wêgier-
skich najprawdopodobniej na Œwiêcie Jaszów
Szkoda tylko, ¿e z uwagi na zakres zadañ dotycz¹cych
wspó³pracy zagranicznej - przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
nie zosta³ zaproszony do udzia³u w roboczych spotkaniach
(w Czechach i Jaworzu), na których omawiano dzia³ania do-
tycz¹ce  wspó³pracy na 2009 r.
Realizacja powy¿szych zamierzeñ to bardzo du¿e wyzwanie
stoj¹ce przed naszym Stowarzyszeniem, tym bardziej, ¿e w pe³ni
oparta  jest na pracy spo³ecznej cz³onków Stowarzyszenia oraz
przede wszystkim cz³onków organizacji wspó³pracuj¹cych

Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Nasze Jaworze

Zygmunt Podkówka

Plany Stowarzyszenia Nasze Jaworze
we wspó³pracy ze Skansenem
Zbli¿aj¹cy siê sezon turystyczny zaskoczy mieszkañców i
turystów zmianami.
W Skansenie wspólnymi si³ami zorganizujemy ma³¹ izbê
regionaln¹. Zwiedzaj¹cy bêd¹ mogli ogl¹daæ kolekcjê sta-
rych przewa¿nie przedwojennych odbiorników radiowych,
starych odbiorników telewizyjnych, zegarów i wiele innych
zupe³nie  nowych eksponatów.
Tradycyjnie wœród zieleni i kwiatów mo¿na bêdzie odpocz¹æ
z rodzin¹ i znajomymi, jak i we w³asnym zakresie pogrilo-
waæ, zjeœæ smacznego jaworzañskiego pstr¹ga wêdzonego
lub sma¿onego.
Stowarzyszenie "Nasze Jaworze" w ramach realizacji kon-
kursu przygotuje imprezê kulturaln¹ po³¹czon¹ z pokazem
tradycji regionalnych i poczêstunkiem oraz przygotowanymi
na miejscu wyrobami. Obiekt do realizacji zadania zostanie
udostêpniony nieodp³atnie. Szczegó³owy plan imprez stowa-
rzyszenia bêdzie podany na plakatch

                      Zygmunt Podkówka
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300 rocznica wyznaczenia miejsc pod budowê „Koœcio-
³ów ³aski”.
Przeci¹gaj¹cy ze swoim wojskiem przez Niemcy w 1707 roku
król szwedzki Karol XII zawar³ z cesarzem rzymsko niemiec-
kim Habsburgiem Józefem I ugodê w miejscowoœci Altranstädt
w Saksonii, na mocy której przywrócone mia³y byæ ewange-
likom œl¹skim swobody religijne zgodne z zapisami  „pokoju
westfalskiego” koñcz¹cego wojnê 30 - letni¹. Realizacjê ugody
altranstadzkiej przedstawiciele obu stron zawarli dwa lata
póŸniej we Wroc³awiu w recesie egzekucyjnym. W tym do-
kumencie okreœlono równie¿ zgodê na wybudowanie 6 no-
wych koœcio³ów protestanckich tzw. „Koœcio³ów ³aski” w ̄ aga-
niu, Ko¿uchowie, Miliczu, Kamiennej Górze, Jeleniej Górze i
Cieszynie. W okresie od marca do maja 1709 roku komisje
wyznacza³y miejsca pod budowê tych œwi¹tyñ, a w nastêp-
nych latach nast¹pi³a ich budowa i wyposa¿anie. Koœcio³y
na Dolnym Œl¹sku w XIX wieku i do koñca II wojny œwiatowej
prze¿ywa³y swój rozkwit. Czasy powojenne by³y dla trzech z
nich tragiczne. W ̄ aganiu, Miliczu i Ko¿uchowie koœcio³y te
ju¿ nie istniej¹. W Jeleniej Górze i Kamiennej Górze œwi¹ty-
nie przejêli katolicy, a tylko w Cieszynie od 300 lat koœció³
„³aski” Koœció³ Jezusowy przy Wy¿szej Bramie s³u¿y ewan-
gelikom.
Jaworzañski Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Ewangelickie-
go poœwiêci³ tym wydarzeniom swoje spotkanie w dniu 2
marca br., na którym licznie przyby³ym osobom z naszego
terenu i goœciom z Zaolzia zaprezentowano multimedialne
opracowanie historii „koœcio³ów ³aski” z wieloma dokumenta-
mi, mapami, starymi fotografiami i wspó³czesnymi zdjêciami
oraz szczegó³ow¹ narracj¹. Opracowanie przygotowa³ zespó³
w sk³adzie: teksty Jan Kliber, grafika Tomasz Wróbel obaj z
Jaworza, lektorzy Wiera Judaszewicz i ks. Bogus³aw Koko-
tek z Zaolzia, realizator Emil Kroczek z Trzanowic.
W maju odbêd¹ siê obchody 300 rocznicy powstania Ko-
œcio³a Jezusowego w Cieszynie.
Oto ich program:
7 maja godz. 16.00, aula starej szko³y, wieczornica „ Ko-
œcio³y ³aski dane na Œl¹sku”. PTEw
21-22 maja filia UŒ konferencja naukowa „ 300 lat tolerancji
na Œl¹sku Cieszyñskim” /obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zg³osze-
nia/.
23 maja sobota - Dzieñ historii i muzyki, widowisko histo-
ryczne, wycieczka autokarowa, koncert symfoniczny.
24 maja niedziela - Uroczyste nabo¿eñstwa: 10.00 w Ko-
œciele Jezusowym w Cieszynie, 12.00 - 19.00 koncerty, ewan-
gelizacja, wystawy, program dla dzieci.

Przygotowa³: Leopold K³oda

Z ¿ycia POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO
Drugie marcowe (23.03.) Spotkanie PTEw. – oddzia³u
w Jaworzu poœwiêcone by³o tzw. Leœnym Koœcio³om –
miejscom tajnych nabo¿eñstw ewangelickich w czasach
kontrreformacji na Œl¹sku Cieszyñskim.

Z prelekcj¹ na ten temat przyby³ do Jaworza Prezes cieszyñ-
skiego oddzia³u PTEw. in¿. W³adys³aw Sosna – emerytowany
nauczyciel Technikum Mechanicznego w Cieszynie, bibliofil, hi-
storyk, dzia³acz PTTK, przewodnik beskidzki, autor wielu prze-
wodników turystycznych. W czasie prelekcji, która nosi³a tytu³
„Z wêdrówek do Leœnych Œwi¹tyñ” zebrani w sali Domu Parafial-
nego mieli okazjê dowiedzieæ siê wielu niepublikowanych dot¹d
szczegó³ów dot. niektórych koœcio³ów leœnych oraz obejrzeæ do-
kumentacjê fotograficzn¹ z niejednej eskapady do tych dot¹d
tajnych miejsc w Beskidzie Œl¹skim. Godzi siê wspomnieæ, ¿e
dwa dni wczeœniej w Ustroniu odby³a siê promocja albumu po-
œwiêconego dziewiêciu dot¹d odkrytym Leœnym Koœcio³om po-
³o¿onym w polskiej i czeskiej czêœci Œl¹ska Cieszyñskiego –
Wydanego przez Wydawnictwo „Augustana” w Bielsku-Bia³ej.
Zanim krótko zostan¹ zaprezentowane wizytówki poszczegól-
nych Koœcio³ów Leœnych, warto przypomnieæ dlaczego powsta-
³y - tutaj i gdzie indziej, gdy¿ mo¿na je spotkaæ na terenie Œl¹-
ska, Moraw, Czech i Austrii. Po wyst¹pieniu Marcina Lutra w
1517 roku – protestantyzm szerzy³ siê bardzo szybko i zdoby-
wa³ coraz to nowych zwolenników, wœród prostego ludu, miesz-
czan, szlachty i niektórych ksi¹¿¹t. Zanim ci prawnie usankcjo-
nowali sprawy wyznawanej religii wielu spoœród ludu przyjê³o now¹
naukê. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e ksi¹¿êta i szlachta oraz pro-
sty lud byli poddanymi cesarskimi, a ten by³ wyznawc¹ rzym-
skiego-katolicyzmu i gwarantem trwa³oœci wiary katolickiej w swym
cesarstwie. Nale¿y te¿ wiedzieæ, ¿e to z przyzwolenia papie-
skiego nak³adano korony na g³owy królów i cesarzy. Nic te¿ dziw-
nego, ¿e cesarz widz¹c wielkie poparcie dla reformacji - ksi¹¿¹t
i elektorów w Niemczech, próbowa³ zapanowaæ nad sytuacj¹
religijn¹ w tym kraju i zmuszony by³ zgodziæ siê na kompromis i
uznaæ zasadê „cuius regio – eius religio” czyja w³adza tego reli-
gia. Mia³o to daæ szansê wolnoœci wyznawania nauki M. Lutra.
W krajach Korony Czeskiej w tym na Œl¹sku jak i ca³ej Austrii
zasada ta - póŸniej - obróci³a siê przeciwko ewangelikom, szcze-

Leœny Koœció³ w Jaworzu.
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gólnie po bitwie na Bia³ej Górze w 1618 roku. Na Œl¹sku
Cieszyñskim sytuacja religijna diametralnie siê zmieni³a w
1610 roku, kiedy to ksi¹¿ê Adam Wac³aw przeszed³ na kato-
licyzm i nakaza³ swym poddanym, by uczynili podobnie. Z
chwil¹ œmierci ostatniej z Rodu Piastów - ksiê¿ny El¿biety
Lukrecji w 1653 roku, ksiêstwem zarz¹dzali Habsburgowie i
w 1654 roku z ich nakazu wszystkie koœcio³y zarówno te z
przed reformacji, jak i te wybudowane przez ewangelików
zosta³y im odebrane przez specjaln¹ Komisjê Religijn¹, a
ponadto nakazano im powrót na ³ono Koœcio³a Katolickiego.
Jednak niektóre koœcio³y pozostawa³y d³ugo puste i nisz-
cza³y, gdy¿ ewangelikom nie œpieszno by³o z powrotem do
wiary, któr¹ ich praprzodkowie dobrowolnie porzucili. Wpierw
jak tylko to by³o mo¿liwe uczestniczyli w nabo¿eñstwach we
dworach i zamkach np. w GrodŸcu, Jaworzu i Bielsku, gdzie
szlachcice w swoich kaplicach zamkowych mogli odprawiaæ
prywatne nabo¿eñstwa ewangelickie, a gdy to by³o niemo¿-
liwe uciekali za granicê tam, gdzie sytuacja religijna by³a
bardziej sprzyjaj¹ca lub uchodzili w góry
W leœnych ostêpach w umówionych miejscach i czasie spoty-
kali siê i odprawiali nabo¿eñstwa na które przybywali kazno-
dzieje z terenów dzisiejszej S³owacji. Miejsca te dla nie wta-
jemniczonych by³y tajne, zawsze znajdowa³y siê na stoku, naj-
czêœciej przy Ÿródle oznaczone by³y jakimœ g³azem, który s³u-
¿y³ za o³tarz wzgl. kazalnicê, b¹dŸ znajdowa³y siê przy wolno-
stoj¹cej skale. Przypuszczalnie nabo¿eñstwa mog³y siê tam
odbywaæ w latach 1654-1782. Najlepiej znanym takim miejscem
jest „Kamieñ na Równicy” w Ustroniu, który na nowo od-
kryto w 1904 roku. W latach miêdzywojennych miejsce to uzna-
ne zosta³o za zabytkowe. Tradycja organizowania regularnych
nabo¿eñstw siêga pocz¹tku lat piêædziesi¹tych ub. wieku. Cho-
cia¿ ju¿ przed II wojn¹, w przeddzieñ uroczystoœci Ap.. Jakuba
parafianie ustroñscy spotykali siê przy kamieniu. Nastêpnym
takim miejscem jest „Kamieñ na Bukowej” w Wiœle. Pier-
wotnie istnia³ tam kamieñ, który zsuwaj¹ce siê z wycinki drze-
wa - uszkodzi³y. Miejsce to nazywano „Spowiednia Dolina”.
Dopiero w latach osiemdziesi¹tych kamieñ zamurowano w ka-
mienny postument. Kolejnym miejscem jest „Spowiedzisko”
pod Ma³¹ Czantori¹ w Lesznej Górnej. Miejsce to ponownie
zosta³o odkryte w latach 80-tych ub. w. Pierwsze nabo¿eñstwo
mia³o miejsce w 1987 roku, regularne nabo¿eñstwa odbywaj¹
siê od 1993 roku. Najstarszym œladem po Leœnym Koœciele
jest Ÿróde³ko. W 1998 i 2000 roku postawiono tam dwa g³azy.
Jest to jedyne miejsce, gdzie nabo¿eñstwa odbywaj¹ siê z Ko-
muni¹ Œwiêt¹. Czwartym z kolei jest „Stó³ O³tarzowy” w dziel-
nicy Bielska Bia³ej – Cygañski Las. Miejscem tym opieko-
wa³ siê przez kilkadziesi¹t lat – nieœwiadomy pierwotnego prze-
znaczenia Pan Franciszek Jê¿ak (wyzn rzym-kat). Pierwotnie
na tym miejscu sta³ g³az kamienny pn. Kamieñ Jana i  prawdo-
podobnie w 1817 roku postawiono tam kamienny stó³, przy któ-

rym ponownie od 1996 r, odprawia siê nabo¿eñstwa. Pi¹tym
miejscem prawdopodobnych nabo¿eñstw ewangelickich w XVII
i XVIII w. jest „Leœny Koœció³ na Polanie” na  zboczu Wyso-
kiego w Jaworzu. W roku 2000 podjêto dzia³ania w celu czê-
œciowego odkrycia 13 kamiennych stopni na zboczu. Nastêp-
nego roku, po wytyczeniu szlaków i oznaczeniu tablicami miej-
sce to oddano do u¿ytku – nadaj¹c mu niefortunn¹ nazwê „Uro-
czyska kultowego”. Wkrótce nazwa ta zostanie zmieniona na
powy¿sz¹, z czym wyst¹pi³a Rada Parafialna P. E - A w Jawo-
rzu do Rady Gminy w Jaworzu. Ostatnim miejscem odkrytym
stosunkowo niedawno jest Kamieñ ko³o Polanki „Do Wia-
ry”, na stoku Koœcielca - w przysió³ku Ostre w Gminie Li-
powa ko³o Szczyrku. Pamiêæ o pami¹tkowym  kamieniu trwa-
³a tak d³ugo, jak ¿yli tam ewangelicy (do czasów II wojny). Nie-
którzy pomimo przeprowadzki do Wis³y pamiêtali nadal. W 2005
roku ewangelicy z Salmopola odkryli ten kamieñ i w 2007 roku
odby³o siê pierwsze nabo¿eñstwo ekumeniczne. Najstarszym i
najbardziej znanym w Beskidzie Œl. po czeskiej stronie jest
tzw. „Pomnik Tolerancyjny” na Goduli w Ligotce Kame-
ralnej. Powsta³ na miejscu leœnego koœcio³a w 1931 roku w
celu upamiêtnienia 150 rocznicy Patentu Tolerancyjnego z 13 X
1781 roku. Pierwotnie ju¿ w 1921 roku noszono siê z zamiarem
upamiêtnienia tego miejsca g³azem ze stosownym napisem.
Tradycja wyjœæ na Godulê do leœnego koœcio³a siêga czasów
miêdzywojennych. Obecnie coroczne zgromadzenia odbywaj¹
siê w 2 po³. maja. Jednymi z najpóŸniej odkrytych s¹ „Zaka-
mieñ” pod Wlk. Czantori¹ w Nydku i „Koœció³ki” w £omnej
Dolnej. Ten pierwszy znajduje siê w pobli¿u samotnej ska³y
przypominaj¹cej sylwetk¹ g³owy ludzkie (legendarnych ryce-
rzy), nic tez dziwnego ¿e wytyczono tam turystyczn¹ „Œcie¿kê
Rycersk¹”. Po Aksamitnej Rewolucji w Czechach otwar³y siê
wiêksze mo¿liwoœci dla Koœcio³ów i w 1992 roku z okazji 400
rocznicy urodzin ks. Jerzego Trzanowskiego na w/w skale od-
s³oniêto pami¹tkowa tablicê oraz zainaugurowano regularne co-
roczne Spotkania na przemian z „Koœció³kami” w £omnej, któ-
re odkryto w 1992 roku, kiedy to w g³êbokim jarze Jastrzêbskie-
go Potoku, poni¿ej polanki pod Koœció³kami oraz Ska³kami „Noc-
legi” znaleziono zniszczony g³az o³tarzowy. Pierwsze nabo¿eñ-
stwo odby³o siê w 1993 roku. W 1997 roku na  wymurowanym
obelisku z kamieni umieszczono odnaleziony kamieñ o³tarzo-
wy i stosown¹ tablicê. W nastêpnym roku obok stan¹³ dêbowy
krzy¿, które poœwiêci³ Biskup Koœcio³a. Koœció³ki dot¹d s¹ je-
dynym miejscem, których istnienie potwierdzono, na skutek
odnalezienia w dokumentach archiwalnych z prze³omu XVII i
XVIII wieku. Miejsca te - Leœne Koœcio³y - dziœ œwiadcz¹ o nie-
z³omnoœci wiary i wielkim heroizmie ewangelików w tych trud-
nych czasach, dlatego Drogi Czytelniku jeœli kiedykolwiek przy-
padnie stan¹æ Ci na tym miejscu „Zzuj sanda³y z nóg, gdy¿
miejsce na którym stoisz jest ziemi¹ œwiêt¹”! (Ksiêga Wyjœcia –

EXODUS- II Moj¿eszowa 3/5)

Jan Kliber – Sekretarz PTEw. – oddzia³ w Jaworzu
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

Z podwórka na stadion o Puchar Tym-
barku
Rozpoczê³a siê IX edycja Turnieju Pi³ki No¿nej "Z podwórka
na stadion o Puchar Tymbarku". Jest to najwiêksza impreza
sportowa w naszym kraju przeznaczona dla dzieci do lat 10.
O skali popularnoœci Turnieju œwiadczy rosn¹ca liczba uczest-
nicz¹cych w nim zawodników. W 2007 roku w rozgrywkach
wziê³o udzia³ 16 tysiêcy dzieci, a rok póŸniej by³o ich ju¿
ponad 23 tysi¹ce. Patronat honorowy nad IX edycj¹ Turnieju,
objêli: Leo Beenhakker - Trener Reprezentacji Polski, UEFA
– Program Grassroots, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Wyszukiwanie zdolnych pi³karzy
Organizatorem Turnieju jest Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej, a
sponsorem g³ównym - Tymbark. Ich wspólnym celem jest
u³atwienie m³odym zawodnikom rozwoju sportowego oraz wy-
³anianie najwiêkszych pi³karskich indywidualnoœci. Oprócz
wielu przyjemnych wspomnieñ, m³odzi pi³karze i pi³karki zdo-
bywaj¹ równie¿ cenne doœwiadczenia, które na pewno za-
procentuj¹ w przysz³oœci. Dla najzdolniejszych zawodników
uczestnictwo  Turnieju mo¿e byæ pierwszym krokiem do re-
prezentacji Polski, a nawet najlepszych europejskich klu-
bów. W poprzednich edycjach Turnieju, zauwa¿ono wiele pi³-
karskich talentów.
Wyszukiwaniem najlepiej rokuj¹cych zawodników, startuj¹-
cych w turniejowych rozgrywkach, bêd¹ siê zajmowaæ profe-
sjonaliœci - sêdziowie i trenerzy. Podczas fina³ów wojewódz-
kich bêd¹ oni wybieraæ najbardziej utalentowanych m³odych
pi³karzy, którzy wejd¹ w sk³ad reprezentacji danego woje-
wództwa.
Zg³oszenia dru¿yn do 24 kwietnia
Termin rejestracji dru¿yn do Turnieju up³ywa dnia 24
kwietnia b.r. Trenerzy lub nauczyciele w-f mog¹ zg³a-
szaæ dwunastoosobowe zespo³y dziewcz¹t lub ch³op-
ców, wysy³aj¹c formularz zg³oszenia przez Internet (do-
stêpny na stronie www.zpodworkanastadion.pl lub
www.uks.info.pl), poczt¹ tradycyjn¹ do dzia³u UKS przy
PZPN, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa lub faksem na
numer (22) 625-38-86.
Z podwórka na stadion. Realu Madryt!
Rozgrywki w ramach IX edycji Turnieju rozpoczynaj¹ siê
wkrótce po zakoñczeniu zapisów. Ka¿da zg³oszona dru¿y-
na, która weŸmie udzia³ w Turnieju, otrzyma w prezencie
pi³kê.
M³odzi pi³karze zmierz¹ siê najpierw na etapie gminnym i
powiatowym. Dru¿yny, które wyjd¹ zwyciêsko z tej rywaliza-
cji, zagraj¹ w 16 fina³ach wojewódzkich. Najlepsze dru¿yny

z poszczególnych województw wyjad¹ na cztery dwunasto-
dniowe obozy szkoleniowe, podczas których pod okiem
cz³onków Sztabu Szkoleniowego bêd¹ doskonaliæ swoje
umiejêtnoœci i rywalizowaæ o awans do Wielkiego Fina³u.
Ogólnopolski Fina³ Turnieju o Puchar Tymbarku zostanie ro-
zegrany w dniach 4-6 wrzeœnia. O zwyciêstwo bêdzie wal-
czyæ 16 najlepszych dru¿yn (po 8 zespo³ów ch³opców i dziew-
czynek).
Zakoñczenie Wielkiego Fina³u nie oznacza koñca turniejo-
wych emocji. Zwyciêzcy Turnieju bêd¹ mogli cieszyæ siê zdo-
byciem Pucharu Tymbarku oraz fantastyczn¹ nagrod¹
g³ówn¹. Zgodnie z tradycj¹ jest ni¹ wyjazd na jeden z naj-
wiêkszych europejskich stadionów, na którym dzieci obejrz¹
mecz s³awnej dru¿yny pi³karskiej. Rok temu m³odzi zawod-
nicy ze zwyciêskich dru¿yn mogli podziwiaæ reprezentacjê
Anglii graj¹c¹ z Kazachstanem na legendarnym stadionie
Wembley. Dwa lata temu nagroda by³a równie atrakcyjna -
wizyta na Camp Nou i obserwowanie w akcji FC Barcelona,
czo³owego klubu Europy.
W tym roku nagrod¹ g³ówn¹, o któr¹ zagra ka¿da dru¿yna
startuj¹ca w IX edycji Turnieju "Z podwórka na stadion o Pu-
char Tymbarku", jest wyjazd do Hiszpanii na wspania³y sta-
dion Realu Madryt - Santiago Bernabeu. Dodatkowo dziew-
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czynki i ch³opcy ze zwyciêskich dru¿yn rozegraj¹ mecze ze
swoimi hiszpañskimi rówieœnikami. Jak powiedzia³ Dariusz
Czech: "Trudno sobie wyobraziæ bardziej inspiruj¹c¹ nagro-
dê dla pocz¹tkuj¹cych pi³karzy". Jego opiniê podziela To-
masz Zabielski, mówi¹c, ¿e: "O takiej nagrodzie marz¹ ty-
si¹ce ma³ych pi³karzy na ca³ym œwiecie!".
Organizatorem Turnieju jest Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej, a
sponsorem g³ównym - Tymbark. Patronat honorowy nad Tur-
niejem objêli: Leo Beenhakker - Trener Reprezentacji Polski,
UEFA - Program Grassroots, Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej, Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Patronat medialny nad Turniejem objêli: Dziennik Polska,
Pi³ka No¿na, Przegl¹d Sportowy, Giga Sport, Polska Dzien-
nik £ódzki, Polska Dziennik Ba³tycki, Polska Gazeta Kra-
kowska, Polska Gazeta Wroc³awska, Polska Dziennik Za-
chodni, Polska G³os Wielkopolski, Polska Kurier Lubelski,
www.interia.pl, www.wiadomosci24.pl; www.naszemiasto.pl;
www.wychowaniefizyczne.pl, www.interklasa.pl. Partnerem
Turnieju jest firma Cobi.
Szczegó³owe informacje o Turnieju znajduj¹ siê na stronach:

www.zpodworkanastadion.pl oraz www.uks.info.pl
Dodatkowych informacji udziela:

Przemys³aw Ró¿owicz, tel: +48 33 870 84 55
mail: p.rozowicz@maspex.com

Mistrzostwa Polski Po³udniowej Kick-
Boxingu
W  dniu  8 marca 2009 w Bielsku-Bia³ej odby³y siê Mistrzo-
stwa Polski Po³udniowej Light-contact Seniorów i Kobiet oraz
Puchar Podbeskidzia Semi i Light-contact Kadetów w Kick-
boxingu. W zawodach udzia³ wziê³o oko³o 200 zawodników
z 28 klubów po³udniowej  Polski czyli reprezentanci woje-
wództw: œl¹skiego, œwiêtokrzyskiego , ma³opolskiego oraz
podkarpackiego. Zawody odbywa³y siê w hali Szko³y Pod-
stawowej nr 37 w Bielsku-Bia³ej.
Nasi zawodnicy zdobyli nastêpuj¹ce lokaty w kategorii dzie-
ci 8-12 lat:

Kategoria 8 lat dziewcz¹t
Nikola Kaleta 1 miejsce
Maria Szatan 2 miejsce
Kategoria 9 lat
Magdalena Piekarska 1 miejsce
Kategoria 10 lat
Patrycja Leœ 1 miejsce
Kategoria 11 lat
Magdalena Walewska 2 miejsce
Ch³opcy 8-9 lat
Wojciech Kopeæ 1 miejsce
Szymon Keler 2 miejsce
Ch³opcy 10 lat
Kamil £agowski 1 miejsce
Mateusz Krzempek 2 miejsce
Kategoria 12 lat dziewcz¹t
Natalia Turchan 1 miejsce
Faustyna Czakon 2 miejsce
Karolina Konieczny 3 miejsce
Ch³opcy 10-11 lat
Maksymilian Ch³apek 1 miejsce
Kacper Kufel 2 miejsce
Ch³opcy kat 45 kg
Jakub Ch³opecki 2 miejsce
Kadeci 13-15 lat dziewczêta semi-contact
Sylwia Szymala -47 kg- 1 miejsce z³oto
Kornelia Kieloch - 60 kg- 1 miejsce z³oto
Kadeci 13-15 lat ch³opcy semi-contact
Juliusz Szatan -42 kg- 2 miejsce srebro
Oliwer Kamiñski- 57 kg- 2 miejsce srebro
Kadeci 13-15 lat dziewczêta light-contact
Sylwia Szymala- 47 kg- 1 miejsce z³oto
Kornelia Kieloch- 60 kg- 1 miejsce z³oto
Kadeci 13-15 lat ch³opcy light-contact
Juliusz Szatan- 42 kg- 3 miejsce br¹z
Oliwer Kamiñski- 57 kg- 1 miejsce z³oto
Seniorzy:
Marta Jab³oñska(junior)- 55 kg- 3 miejsce br¹z
Gabriela Pezda- 65 kg- 2 miejsce srebro

Nastêpna niedziela tak¿e by³a emocjonuj¹ca. 15 marca 2009
w Czudcu odbywa³y siê  Mistrzostwa Polski Po³udniowej Li-
ght-contact Juniorów Puchar Podkarpacia Semi i Light-con-
tact Kadetów. Nasz klub zdoby³ 6 z³otych medali:
Kadeci 13-15 lat dziewczêta semi-contact
Sylwia Szymala- 47 kg- 1 miejsce z³oto
Kornelia Kieloch- 60 kg- 1 miejsce z³oto
Kadeci 13-15 lat dziewczêta light-contact
Sylwia Szymala- 47 kg- 1 miejsce z³oto
Kornelia Kieloch- 60 kg- 1 miejsce z³oto
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Juniorzy kobiety light-contact
Marta Jab³oñska- 55 kg- 1 miejsce z³oto
Juniorzy mê¿czyŸni light-contact
Dawid Dobosz- 84 kg- 1 miejsce z³oto
Dru¿ynowo zdobyliœmy 3 miejsce.

Najbli¿sze plany startów to 03-05.04.2009 r. Mistrzostwa
Polski Full-contact Juniorów i M³odzie¿owców w Swarzêdzu
oraz 25.04.2009 r. Mistrzostwa Polski Po³udniowej Semi-
contact Seniorów.
Przypominamy, ¿e chêtni mog¹ do³¹czyæ do szeregów klu-
bu. Treningi odbywaj¹ siê 3 razy w tygodniu: poniedzia³ek –
basen w „Villa Barbara”- 17.00, wtorek i czwartek – treningi

w S.P. Nr 1 w Jaworzu ul. Szkolna 180 - 17.30. Wszelkie
dodatkowe informacje o treningach w Jaworzu i Bielsku- Bia-
³ej na stronie www.beskid-dragon.kolnet.eu lub tel. 0601 95
91 13, 0601 381 153

Piotr Turchan

Informacja Klubu X-10 Jaworze
Polacy na Mistrzostwach Œwiata w Rze-
szowie
Bardzo dobrze zaprezentowali siê nasi reprezentanci na
Halowych Mistrzostwach Œwiata, które odby³y siê w Rze-
szowie, przywo¿¹c medale z trzech kategorii. W kategorii
³uków klasycznych bardzo dobrze wypadli seniorzy, których
ca³a trójka zajê³a miejsca w pierwszej ósemce. Wicemistrzem
Œwiata zosta³ Rafa³ Dobrowolski ustêpuj¹c w finale jedynie
Bu³garowi Hristovowi. Czwarte miejsce zaj¹³ Damian Go³y,
a szóste Jacek Proæ.
Dru¿ynowo Polacy zajêli 6 miejsce.
W kategorii pañ nasze zawodniczki zajê³y nastêpuj¹ce miej-
sca:
18. Justyna Mospanek
27. Ma³gorzata Æwieczek
33. Natalia Leœniak

Natomiast dru¿ynowo zosta³y sklasyfikowane na 5 miejscu.
W kategorii ³uków bloczkowych ¿aden z naszych reprezen-
tantów, ani reprezentantek nie zakwalifikowa³ siê do strzela-
nia rundek (32 zawodników). Niewiele jednak brakowa³o do
zakwalifikowania siê: Annie Stanieczek wystarczy³by zaled-
wie 1 punkt a Tomaszowi Pomorskiemu 3 punkty (w trakcie
strzelania obydwaj zawodnicy plasowali siê na miejscach
17-20).
Seniorzy zajêli nastêpuj¹ce miejsca:
33. Tomasz Pomorski 581 pkt.
34. Konrad Wojtkowiak 580 pkt.
40. Marcin Szemiot 577 pkt.
Seniorki:
33. Anna Stanieczek 560 pkt.
35. Joanna Cymkiewicz 553 pkt.
36. Joanna Austyn 553 pkt.
Dru¿ynowo panowie zajêli 12 miejsce, a panie 8 miejsce.
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W taj kategorii bezkonkurencyjni okazali siê Amerykanie,
którzy indywidualnie zajêli dwa pierwsze miejsca, a w strze-
laniu dru¿ynowym ustanowili nowy rekord œwiata strzelaj¹c
240 pkt na 240 mo¿liwych.
Podobna sytuacja mia³a miejsce w kategorii Pañ – trzy pierw-
sze miejsca przypad³y Amerykankom oraz pierwsze miej-
sce dru¿ynowo.
Wiêcej medali dla Polski przypad³o w kategorii juniorskiej.
Mistrzyni¹ Œwiata zosta³a Joanna Kamiñska pokonuj¹c
wszystkie rywalki. Drugi medal przypad³ dru¿ynie dziewcz¹t,
które równie¿ zajê³y pierwsze miejsce. Pozosta³e dwie za-
wodniczki zajê³y nastêpuj¹ce miejsca:
7. Paula Wyczechowska
29. Milena Barakoñska
Juniorzy indywidualnie zostali sklasyfikowani na:
14. Jacek Neska
17. Piotr Nowak
21. Maciej Jaworski

Dru¿ynowo zajêli 6 miejsce.
W ³ukach bloczkowych juniorzy zajêli poni¿sze miejsca:
19. Aleksander Gawryœ
26. Bartosz Gorczyca
31. Jakub Lipiñski
Juniorki:
13. Katarzyna Sza³añska
15. Magdalena Olesek
17. Ewelina Machajska
Dru¿ynowo juniorzy sklasyfikowani zostali na 6 miejscu, a
juniorki na 4 miejscu. Jak widaæ zwody dla polskiej repre-
zentacji by³y udane i miejmy nadziejê, ¿e dziêki dalszemu
treningowi i rozwojowi uda siê to powtórzyæ lub nawet polep-
szyæ na kolejnych mistrzostwach.
Nasz klub w kategorii juniorów w ³ukach bloczkowych repre-
zentowa³ Jakub Lipiñski - Mistrz Polski na hali w 2009 roku.

Piotr Kiser
sekretarz X10 Jaworze

STRA¯ PO¯ARNA OSTRZEGA

Wypalanie traw i zaroœli jest prawnie zabronione. Jest to je-
den z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia œrodowi-
ska. Wypalanie nie daje ¿adnych korzyœci, a wrêcz przeciw-
nie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego
cz³owieka. Œwiadczy o tym poni¿sze zestawienie faktów.
Wypalanie to bezmyœlne uœmiercanie zwierz¹t i roœlin:
– œmieræ w p³omieniach czyha na ptaki, niszczone s¹ miej-
sca lêgowe wielu gatunków ptaków gnie¿d¿¹cych siê na zie-
mi lub w strefie krzewów, pal¹ siê równie¿ gniazda ju¿ zasie-
dlone, a zatem z jajeczkami lub pisklêtami (np. tak lubia-
nych przez nas wszystkich skowronków);
– dym uniemo¿liwia pszczo³om, trzmielom oblatywanie ³¹k,
owady te gin¹ w p³omieniach, co powoduje zmniejszenie liczby
zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obni¿enie plonów
roœlin;

– gin¹ te¿ zwierzêta domowe, które przypadkowo znajd¹ siê
w zasiêgu po¿aru, poniewa¿ trac¹ orientacjê w dymie, ule-
gaj¹ zaczadzeniu;
– p³omienie niszcz¹ miejsca bytowania zwierzyny ³ownej,
m.in. ba¿antów, kuropatw, zajêcy, a nawet saren;
– w p³omieniach lub na skutek podwy¿szonej temperatury
ginie wiele po¿ytecznych zwierz¹t krêgowych: p³azy (¿aby,
ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, je¿e, zaj¹ce, lisy,
borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gry-
zonie);
– przy wypalaniu gin¹ mrówki, jedna ich kolonia mo¿e znisz-
czyæ do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie, mrówki
zjadaj¹c resztki roœlinne i zwierzêce u³atwiaj¹ rozk³ad masy
organicznej oraz wzbogacaj¹ warstwê próchnicy, przewie-
trzaj¹ glebê; podobnymi sprzymierzeñcami w walce ze szkod-
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nikami s¹ biedronki, zjadaj¹ce mszyce;
– ogieñ uœmierca wiele po¿ytecznych zwierz¹t bezkrêgo-
wych, m.in. d¿d¿ownice (które maj¹ pozytywny wp³yw na
strukturê gleby i jej w³aœciwoœci), paj¹ki, wije, owady (dra-
pie¿ne i paso¿ytnicze);
– wypalanie, nawet jednorazowe, obni¿a wartoœæ plonów o
5-8%; pogarsza siê sk³ad botaniczny siana. Niszczone s¹
miêdzy innymi roœliny motylkowe. Zniszczeniu ulegaj¹ sys-
temy korzeniowe roœlin. Zdecydowanie zwiêksza siê udzia³
chwastów. Naukowcy twierdz¹, ¿e po takim pseudo-u¿yŸ-
niaj¹cym zabiegu ziemia potrzebuje kilku lat, by dawaæ ta-
kie plony, jak przed po¿arem.
– Wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak
ju¿ nadmiernie zanieczyszczonej atmosfery . Tysi¹ce po¿a-
rów w skali kraju wi¹¿e siê z "wyrzucaniem" do niej dziesi¹t-
ków ton produktów spalania.
Niestety, okazuje siê, ¿e co roku w takich po¿arach gin¹ te¿
ludzie. Zazwyczaj bezpoœredni¹ przyczyn¹ œmierci jest zawa³
serca, udar termiczny lub gwa³towna zmiana kierunku wia-
tru, co zaskakuje nieœwiadomego cz³owieka.
Wypalanie traw nierzadko utrudnia równie¿ poruszanie siê
po drogach kierowcom. Gêsty dym œciel¹cy siê na drogach
ogranicza widocznoœæ, w wyniku czego, podobnie jak we
mgle, dochodzi do wielu wypadków i kolizji.
Nale¿y pamiêtaæ o kolejnej bardzo wa¿nej kwestii. Kiedy
stra¿acy s¹ zadysponowani do akcji gaszenia po¿arów traw,
³¹k i nieu¿ytków, w tym samym czasie mog¹ byæ potrzebni
w innym miejscu, np. do ratowania ¿ycia ludzi poszkodowa-
nych w wypadku drogowym czy innym tragicznym zdarze-
niu. Niepotrzebne akcje powoduj¹ te¿ ponoszenie przez stra¿
po¿arn¹ kosztów finansowych zwi¹zanych ze zu¿yciem
sprzêtu, paliwa i œrodków gaœniczych.
W skutek wypalania traw powstaj¹ groŸne po¿ary zabudo-
wañ wiejskich i lasów.
Wypalanie traw oprócz tego, ¿e jest naprawdê niebezpiecz-
ne, jest te¿ niedozwolone. Okreœlaj¹ to odpowiednie zapisy
prawne:
1.Ustawa z dnia 16 paŸdziernika 1991 r. o ochronie przyro-
dy. (t.j: Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z póŸn. zm.). Zgod-

nie z art. 45 ustawy "zabrania siê wypalania roœlinnoœci na
³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach, rowach, pasach przydro¿-
nych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin".
Art. 59. "Kto wypala roœlinnoœæ na ³¹kach, pastwiskach, nie-
u¿ytkach, rowach, pasach przydro¿nych, szlakach kolejo-
wych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu
lub grzywny".
2.Ustawa z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach (t.j.: Dz. U. z
2000 r. Nr 56, poz. 679 z póŸn. zm.). Jej art. 30 ust. 3 pkt 3
mówi, ¿e "w lasach oraz na terenach œródleœnych, jak rów-
nie¿ w odleg³oœci do 100 m od granicy lasu, zabrania siê
dzia³añ i czynnoœci mog¹cych wywo³aæ niebezpieczeñstwo,
a w szczególnoœci:
rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu
przez w³aœciciela lasu lub nadleœniczego,
korzystania z otwartego p³omienia,
wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozosta³oœci roœlin-
nych.
Dodatkowe sankcje zagra¿aj¹ osobom, które doprowadzi³y
do czyjejœ œmierci lub powstania strat materialnych.
W okresie ostatnich 5 lat, od 2004 do 2008 roku bielscy
stra¿acy wyje¿d¿ali do po¿arów traw 714 razy, z czego 296
zdarzeñ mia³o miejsce w mieœcie Bielsko-Bia³a, a 418 w
powiecie bielskim. Stanowi to ok. 22% wszystkich po¿arów
odnotowanych w tym czasie.“Iloœci po¿arów traw ugaszo-
nych przez bielskich stra¿aków w latach 2004-2008
W tym czasie podczas zdarzeñ zg³oszonych do Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej uleg³o spaleniu oko³o 227 ha traw, œcier-
nisk, zaroœli itp., ³¹czny czas trwania akcji gaœniczych zwi¹-
zanych z po¿arami traw to 20 dni, 20 godzin i 52 minuty.“W
roku 2008 bielscy stra¿acy wyje¿d¿ali do po¿arów traw 161
razy, z czego 156 zdarzeñ zakwalifikowano jako ma³e (po-
wierzchnia zdarzenia do 1 hektara), a 5 jako œrednie (po-
wierzchnia zdarzenia od 1 do 10 hektarów).“Iloœci po¿arów
traw w poszczególnych gminach powiatu bielskiego i mie-
œcie Bielsko- Bia³a Podczas po¿arów traw odnotowano dwóch
poszkodowanych.

Fragmenty na podstawie materia³u PSP w Bielsku-Bia³ej

wybra³  P.Filipkowski
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W 2008 roku Komisariat Policji w Jasienicy z siedzib¹ w
Jaworzu obs³ugiwa³ tereny administracyjne dwóch gmin tj.
Gminê Jasienica i Gminê Jaworze. Gmina Jasienica swoim
zasiêgiem terytorialnym obejmuje obszar 14 so³ectw tj. Ja-
sienica, Bielowicko, Biery, Grodziec, I³ownica, Landek, £azy,
Mazañcowice, Miêdzyrzecze Górne, Miêdzyrzecze Dolne,
Roztropice, Rudzica, Œwiêtoszówka, Wieszczêta. Gmina
Jaworze obejmuje zasiêgiem jedno so³ectwo tj. Jaworze.
W 2008 roku, podobnie jak w latach poprzednich, najwiêk-
sze zagro¿enie wyst¹pi³o w kategorii przestêpczoœci skiero-
wanej przeciwko mieniu, a zw³aszcza: kradzie¿ cudzej rze-
czy i kradzie¿ z w³amaniem. Pod wzglêdem iloœci czynów
przestêpczych kategorie te s¹ dominuj¹cymi i wp³ywaj¹cy-
mi na ogólny stan bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
W roku 2008 stanowi³y  28,7 % do ogólnej liczby pope³nio-
nych przestêpstw. W zwi¹zku z powy¿szym wiêkszoœæ dzia-
³añ zapobiegawczo – wykrywczych realizowanych przez
Komisariat Policji w Jasienicy skierowano na zwalczanie tego
rodzaju przestêpczoœci. Na podstawie prowadzonej staty-
styki zagro¿enia przestêpczoœci¹ stwierdzon¹ w 2008 roku
w porównaniu z latami ubieg³ymi sytuacja przedstawia siê
nastêpuj¹co:
Tabela nr 1 – Iloœæ zaistnia³ych przestêpstw na terenie dzia-
³ania Komisariatu Policji w Jasienicy z siedzib¹ w Jaworzu

KOMENDANT POLICJI RADZI

Z powy¿szej tabeli wynika, ¿e w 2008 roku, w porównaniu z
latami ubieg³ymi odnotowano najwiêkszy spadek iloœci prze-
stêpstw. Ogólnie iloœæ czynów stwierdzonych w porównaniu
z 2007 rokiem spad³a o 30. W przestêpczoœci kryminalnej
odnotowano tak¿e spadek w porównaniu z 2007 rokiem o 49
czyny. W przestêpczoœci kradzie¿y cudzej rzeczy odnoto-
wano spadek w porównaniu z 2007 rokiem o 1 czyn; kradzie-
¿y pojazdów o 1 czyn, a w kategorii kradzie¿y z w³amaniem
zarejestrowano spadek o 22 czyny.
Ogólnie mo¿na stwierdziæ, i¿ od 2005 roku notujemy syste-
matyczny spadek przestêpczoœci, co obrazuje przedstawio-
ny wykres. Jest to tendencja pozytywna wp³ywaj¹ca na po-
czucie bezpieczeñstwa mieszkañców obu gmin.
Kolejn¹ dominuj¹c¹ kategori¹ przestêpstw s¹ przestêpstwa
pope³niane przez nietrzeŸwych u¿ytkowników dróg i stano-
wi³y one 17,02% do ogó³u pope³nionych przestêpstw na tere-
nie dzia³ania komisariatu. W 2008 roku stwierdzono 64 prze-
stêpstwa z udzia³em nietrzeŸwych u¿ytkowników dróg bê-
d¹cych pod wp³ywem alkoholu.
Na podstawie prowadzonych statystyk wynika, ¿e wiêkszoœæ
sprawców tego typu przestêpstw  zamieszkuje teren dzia³a-
nia tutejszej jednostki. Pomimo stosowania zaostrzonej re-
presji przez S¹dy, jak równie¿ Policjê tj. zajêcie tymczaso-
wego mienia na poczet przysz³ych kar i grzywien ( w 2008
roku dokonano zabezpieczenia od osób podejrzanych kwotê
9 600 z³otych), w dalszym ci¹gu jest to zjawisko maj¹ce
ogromny wp³yw na stan bezpieczeñstwa  wszystkich u¿yt-
kowników dróg. Jak du¿e jest zagro¿enie tego typu prze-
stêpstwami mo¿e wskazywaæ fakt, i¿ od stycznia 2009 roku
do po³owy marca 2009 roku  wszczêto 19 postêpowañ przy-
gotowawczych za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeŸ-
woœci.
Odnoœnie zagro¿enia w 2008 roku w ruchu drogowym na te-
renie dzia³ania Komisariatu Policji w Jasienicy z siedzib¹ w
Jaworzu odnotowano 17 wypadków drogowych oraz  162
kolizje drogowe. Iloœæ zaistnia³ych zdarzeñ drogowych w
porównaniu z latami ubieg³ymi obrazuje tabela numer 2.
Tabela nr 2 – Iloœæ zaistnia³ych wypadków drogowych i kolizji

OCENA STANU BEZPIECZEÑSTWA I PORZ¥DKU PUBLICZNEGO W 2008 ROKU
NA TERENIE GMINY JAWORZE
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W  samym Jaworzu za 2008 rok zdarzenia drogowe przed-
stawia³y siê nastêpuj¹co:
Tabela  nr 3

Na podstawie przedstawionej tabeli oraz prowadzonych ana-
liz wynika, ¿e w dalszym ci¹gu przestêpczoœæ skierowana
przeciwko mieniu jest najczêstszym rodzajem przestêpstw
pope³nianych na terenie dzia³ania Komisariatu Policji w Ja-
sienicy. Przestêpczoœæ ta najbardziej dokucza lokalnemu
spo³eczeñstwu. Odnosi siê to zarówno do obszaru Gminy
Jasienica, jak tak¿e do Gminy Jaworze.
Wystêpowanie tego rodzaju przestêpczoœci zwi¹zane jest z
po³o¿eniem miejscowoœci wchodz¹cych w sk³ad terenu dzia-
³ania Komisariatu Policji w Jasienicy. Bezpoœrednia przyle-
g³oœæ Jaworza, Mazañcowic, Miêdzyrzecza Górnego i Dol-
nego do aglomeracji miejskiej, jak¹ jest Bielsko - Bia³a oraz
przebieg drogi krajowej S-1, powoduje nap³yw osób niezwi¹-
zanych z tym terenem. Osoby te, wykorzystuj¹c swoj¹ ano-
nimowoœæ, najczêœciej dokonuj¹ przestêpstw kradzie¿y z
w³amaniem do budynków mieszkalnych, budynków w budo-
wie i samochodów.
W wiêkszoœci przypadków ustaleni sprawcy dokonuj¹ prze-
stêpstw z pobudek materialnych, z chêci zysku. W przy-
padku osób m³odych i nieletnich jest to chêæ zaimponowa-
nia kolegom, jak tak¿e uzyskanie niewielkiego zysku ze
sprzedanego przedmiotu pochodz¹cego z przestêpstwa. Pie-
ni¹dze ze sprzeda¿y tych rzeczy najczêœciej wydawane s¹
na zakup nowego telefonu komórkowego, do³adowanie kon-
ta, zakup alkoholu, modnych ubrañ itp.
W 2008 roku du¿ym zaanga¿owaniem ze strony miejscowej
jednostki, Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Bia³ej i Urzê-
du Celnego w Bielsku – Bia³ej by³a kontrola „auto – szrotów”.
W  wyniku podjêtych czynnoœci ujawniono 42 czyny prze-
stêpcze zwi¹zane z nielegalnym obrotem czêœci samocho-
dowych.
W 2008 roku wszczêto 77 postêpowañ przygotowawczych
na podstawie zatrzymañ na gor¹cym uczynku, co stanowi
24,36% do ogó³u wszystkich wszczêtych postêpowañ przy-
gotowawczych. Powy¿sze wskazuje na bardzo dobr¹ i wy-
sok¹ aktywnoœæ policjantów s³u¿by prewencji.
Prowadzone przez policjantów komisariatu czynnoœci ope-
racyjne i dzia³ania prewencyjne pozwoli³y na osi¹gniêcie przez
Komisariat Policji w Jasienicy z siedzib¹ w Jaworzu w 2008
roku nastêpuj¹cej wykrywalnoœci:
Tabela nr 5 – Wykrywalnoœæ

W roku 2008 przedstawiono zarzuty pope³nienia przestêpstw
184 osobom, w tym 21 nieletnim.
Iloœæ czynów przestêpczych w wybranych kategoriach prze-
stêpstw pope³nionych na terenie Jaworza obrazuje tabela nr
4:
Tabela nr 4 – Iloœæ wybranych przestêpstw zaistnia³ych
w poszczególnych miejscowoœciach na terenie Gminy
Jaworze
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W kategorii wykroczeñ w 2008 roku osi¹gniêto nastêpuj¹ce
wyniki:
Tabela nr 6 – Iloœæ przeprowadzonych postêpowañ o
wykroczenia oraz na³o¿onych mandatów karnych

Dodatkowo policjanci w zakresie s³u¿by prewencyjnej
uzyskali nastêpuj¹ce wyniki:
Tabela nr 7

PODSUMOWANIE
Dokonuj¹c analizy stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicz-
nego na terenie dzia³ania Komisariatu Policji w Jasienicy,
nale¿y stwierdziæ, i¿ odnotowano wyraŸny spadek przestêp-
czoœci, a w szczególnoœci w kategoriach takich jak: prze-
stêpczoœæ ogó³em, przestêpczoœæ kryminalna, kradzie¿ z
w³amaniem.
Spadek przestêpczoœci na terenie Gminy Jasienica i Jawo-
rze by³ zas³ug¹ ca³ego stanu osobowego Komisariatu Policji
w Jasienicy. Prawid³owe dyslokowanie s³u¿b w miejsca naj-
bardziej zagro¿one przestêpczoœci¹, szybka reakcja na zg³o-
szenia obywateli, prawid³owa praca  operacyjno – dochodze-
niowa, dobre rozpoznanie przez dzielnicowych swoich rejo-
nów s³u¿bowych to podstawowe czynniki, które z³o¿y³y siê
na osi¹gniêcie tego stanu.
Zaznaczyæ tak¿e nale¿y, ¿e czêœæ przestêpstw pope³nio-
nych na obs³ugiwanym terenie nie by³a zale¿na od Policji.
Kradzie¿y z w³amaniem lub kradzie¿y cudzej rzeczy doko-
nywano na terenach ochranianych przez firmy ochrony osób
i mienia, w œrodkach komunikacji publicznej, punktach ga-
stronomii, terenach peryferyjnych w rejonie budów, gdzie
nie kierowano si³ Policji.
Wp³yw na ogólny stan bezpieczeñstwa publicznego ma tak-
¿e szybkoœæ podejmowanych interwencji, prowadzonych
dzia³añ poœcigowych za sprawcami przestêpstw pospolitych,
nietrzeŸwymi kierowcami, kierowcami naruszaj¹cymi prze-
pisy ruchu drogowego, czy te¿ w celu udzielenia osobom
niezw³ocznej pomocy jest sprzêt transportowy u¿ytkowany
przez funkcjonariuszy komisariatu. Dwa radiowozy marki
„Polonez” u¿ytkowane w 2008 roku o przebiegu ponad 250

tys. kilometrów spêdza³y wiêkszoœæ czasu w warsztatach
naprawczych, ni¿ s³u¿y³y spo³eczeñstwu. Jeden z nich zo-
sta³ wycofany z u¿ytkowania w wyniku kolizji drogowej. Do
prawie koñca grudnia 2008 roku u¿ytkowane by³y tylko dwa
radiowozy oznakowane. Jednak¿e dziêki finansowemu wspar-
ciu ze strony samorz¹du terytorialnego Gminy Jasienica,
Gminy Jaworze i Starostwa Powiatowego w grudniu 2008
roku Komisariat Policji w Jasienicy otrzyma³ 2 nowe radio-
wozy oznakowane marki KIA Ceed. W chwili obecnej na
wyposa¿eniu komisariatu jest 5 radiowozów, w tym:  2 ozna-
kowane marki KIA Ceed, 1 – Aro, 1- Polonez oraz jeden sa-
mochód operacyjny marki Skoda Octawia.
Podsumowuj¹c ocenê stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku pu-
blicznego w roku 2008,  nale¿y podkreœliæ bardzo dobr¹ wspó³-
pracê z samorz¹dem terytorialnym. Wzajemne wspó³dzia³a-
nie i niesienie pomocy  naszej jednostce przez Wójta Gmi-
ny, Radê Gminy i poszczególne komisje: Gminn¹ Komisjê
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej przyczyni³y siê do usprawnienia pracy
funkcjonariuszy komisariatu  oraz poprawy stanu bezpieczeñ-
stwa i porz¹dku publicznego.
Dziêki samorz¹dowi terytorialnemu Gminy Jaworze i Komi-
sji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, w 2008 roku w
okresie wakacji letnich na terenie wy³¹cznie Jaworza s³u¿bê
pe³ni³y patrole p³atne finansowane z bud¿etu gminy. Dodat-
kowo Urz¹d Gminy w Jaworzu z œrodków bud¿etowych za-
kupi³ kamizelki taktyczne dla policjantów Zespo³u Patrolo-
wego Komisariatu, które okazuj¹ siê bardzo przydatne w s³u¿-
bie przy obezw³adnianiu sprawców awantur domowych, spraw-
ców przestêpstw pospolitych i wykroczeñ.  Za wszelk¹ po-
moc materialn¹ w imieniu policjantów serdecznie dziêkujê.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e na terenie dzia³ania komisariatu nie zaist-
nia³y tak drastyczne przestêpstwa jak: napady rabunkowe przy
u¿yciu broni palnej, zbiorowego naruszenia ³adu, porz¹dku i bez-
pieczeñstwa publicznego. Nie stwierdzono tak¿e czynów o symp-
tomach wskazuj¹cych na dzia³alnoœæ sekt religijnych, subkultur
m³odzie¿owych, rasizmu czy te¿ aktów terroru.
Warto zaznaczyæ, ¿e Komisariat Policji w Jasienicy zosta³
wyró¿niony na naradzie rocznej w Komendzie Miejskiej Po-
licji w Bielsku - Bia³ej przez Prokuratora Rejonowego w Biel-
sku - Bia³ej – Krzysztofa Piêkosia, w obecnoœci pos³ów, se-
natorów, Prezydenta Miasta Bielska - Bia³ej, Starosty Biel-
skiego, wójtów i innych zaproszonych goœci, za najlepsz¹
jednostkê pod wzglêdem wysokiej jakoœci merytorycznej
prowadzonych postêpowañ przygotowawczych.
W ogólnej ocenie stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicz-
nego nale¿y stwierdziæ, i¿ lokalna spo³ecznoœæ mo¿e czuæ
siê bezpiecznie na zamieszka³ym terenie.

Opracowa³ Wojciech Koz³owski
Komisariat Policji  w Jaworzu
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Zaprasza do nowego Punktu Sprzeda¿y:
ŒRODKI OCHRONY ROŒLIN
NAWOZY
NASIONA
PASZE
MASZYNY ROLNICZE, czêœci zamienne
PALIWA

Jasienica

Jasienica 23, tel. 033 47-40-279
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek - pi¹tek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 12.00

1. Obowi¹zkowemu szczepieniu podlegaj¹ wszystkie psy w wieku ponad 3 miesi¹ce.
2. Psy powinny byæ doprowadzone do szczepienia na smyczy i w kagañcu.
3. Psy nie doprowadzone do szczepienia z przyczyn uzasadnionych i które po ustalonych
terminach ukoñcz¹ 3 miesi¹ce ¿ycia powinny byæ poddane szczepieniu
w terminie uzgodnionym z lek. wet.

www.galinska.com.pl

BESKIDZKI ZESPÓ£ LECZNICZO-REHABILITACYJNY
SZPITAL OPIEKI D£UGOTERMINOWEJ

ul. S³oneczna 83
43-384 Jaworze

LABORALABORALABORALABORALABORATTTTTORIUM ORIUM ORIUM ORIUM ORIUM ANANANANANALITYALITYALITYALITYALITYCZNECZNECZNECZNECZNE
czynne od godz. 7.00 do godz. 14.35czynne od godz. 7.00 do godz. 14.35czynne od godz. 7.00 do godz. 14.35czynne od godz. 7.00 do godz. 14.35czynne od godz. 7.00 do godz. 14.35

przyjmowanie pacjentów w godzinach:przyjmowanie pacjentów w godzinach:przyjmowanie pacjentów w godzinach:przyjmowanie pacjentów w godzinach:przyjmowanie pacjentów w godzinach:
7.30 - 10.007.30 - 10.007.30 - 10.007.30 - 10.007.30 - 10.00

wydawanie wyników w godzinach:wydawanie wyników w godzinach:wydawanie wyników w godzinach:wydawanie wyników w godzinach:wydawanie wyników w godzinach:
12.30 - 14.1512.30 - 14.1512.30 - 14.1512.30 - 14.1512.30 - 14.15

Wykonujemy pe³ny zakres badañ laboratoryjnych
po cenach konkurencyjnych.
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