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Jak znaleŸæ pracê, która satysfakcjonuje i zapewnia po-

czucie bezpieczeñstwa? – to jedno z najwa¿niejszych

Umiejêtnie i kompetentnie

W tym roku Gmina Jasienica, a konkretnie so³ectwo Ru-

dzica by³o gospodarzem dorocznych diecezjalnych i za-

razem powiatowych do¿ynek. Jak przysta³o na powiato-

we i diecezjalne do¿ynki nie mog³o na nich zabrakn¹æ

jaworzañskich akcentów. A tak¿e  w³odarzy naszej gminy,

a wiêc  wójta Zdzis³awa Byloka i radnych wraz z Prze-

wodnicz¹cym Rady Gminy Andrzejem Œliwk¹, a tak¿e

przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych

w Jaworzu. Wiêcej na stronach 9-11.

Do¿ynki Diecezjalno – Powiatowo-Gminne w Rudzicy

Zbli¿a siê Œwiêto Zmar³ych - dzieñ, w którym nie tylko myœlami i modlitw¹ ³¹czymy siê z naszymi bliskimi zmar³ymi. 1 listopada

czêœciej ni¿ zazwyczaj odwiedzamy groby naszych rodzin, s¹siadów i znajomych na obu cmentarzach wyznaniowych w Jaworzu.

Jak co roku Spo³eczna Rada Ochrony i Odnowy Zabytków organizuje kwestê cmentarn¹, z której zebrane datki zostan¹ prze-

znaczone na renowacjê kolejnych pomników ludzi zas³u¿onych dla Jaworza. Rzecz dotyczy g³ównie nagrobków zabytkowych i

mogi³, w których spoczywaj¹ doczesne szcz¹tki jaworzan spo³ecznie zas³u¿onych.

W zwi¹zku z powy¿szym zarz¹d Spo³ecznej Rady prosi, aby równie¿ w tym roku, w czasie jesiennych odwiedzin na

cmentarzach, pochyliæ siê nad tymi grobami, a w razie potrzeby uprz¹tn¹æ i po³o¿yæ kwiat czy te¿ znicz- symbole naszej

pamiêci. Prosimy równie¿, aby nie przechodziæ obojêtnie obok osób kwestuj¹cych – cz³onków Parafialnego Oddzia³u Akcji

Katolickiej na cmentarzu katolickim i na cmentarzu ewangelickim – dzia³aczy Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Za z³o¿one ofiary i aktywn¹ opiekê nad grobami oraz miejscami pamiêci z góry dziêkujemy.

Spo³eczna Rada Ochrony i Odnowy Zabytków w Jaworzu

Apel Spo³ecznej Rady Ochrony i Odnowy Zabytków w Jaworzu

pytañ, jakie dziœ zadaje sobie nieomal ka¿dy z nas.

Drug¹ równie wa¿n¹ kwesti¹ jest utrzymanie posady,

zbudowanie dobrych relacji miêdzyludzkich i umiejêt-

noœæ obrony swoich praw. Wiêcej na stronach 7-8.
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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA

INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE

XXVII Sesja Rady Gminy Jaworze

W dniu 10 wrzeœnia br. mia³a miejsce XXVII Sesja Rady Gminy.

Po raz pierwszy obrady by³y nagrywane przez telewizjê in-

ternetow¹ Region (www.region.info.pl). Fakt ten z zadowo-

leniem przyj¹³ przewodnicz¹cy RG Jaworze Andrzej Œliw-

ka, zwracaj¹c siê jednoczeœnie do telewidzów, aby oceniaæ

radnych nie na podstawie samej relacji z sesji, gdy¿ praca

radnego to g³ównie jego kontakt z mieszkañcami i zaanga-

¿owanie w poszczególnych komisjach rady, zaœ sama se-

sja to ju¿ jedynie ukoronowanie wielomiesiêcznych zma-

gañ we w³adzach gminy.

Nastêpnie A. Œliwka powita³ zebranych oraz podziêkowa³

pani W³adys³awie Paj¹k - wieloletniej dyrektor Przedszkola

Nr 2 – za 41 lat pracy, w tym 39 lat na stanowisku dyrektora

Przedszkola w Jaworzu Œrednim. S³owa podziêkowania dla

by³ej dyrektor skierowa³ równie¿ wójt Zdzis³aw Bylok. Na-

stêpnie Andrzej Œliwka skierowa³ na rêce nowych dyrekto-

rów placówek oœwiatowych (Barbary Szermañskiej z Gim-

nazjum oraz Czes³awy Cybu³ki z Przedszkola Nr 2) ¿ycze-

nia owocnej pracy. Po wyst¹pieniu przewodnicz¹cego Rady

Gminy, g³os zabra³a odchodz¹ca dyrektor W³adys³awa Pa-

j¹k, która podziêkowa³a radnym za wieloletni¹ wspó³pracê

(wiêcej w protokole).

Nastêpnie wyst¹pi³ wiceprezes KS Czarni Jaworze Walter

Wehsoly, który skierowa³ do Urzêdu Gminy zapytanie zwi¹-

zane z budow¹ boiska przy ul. Koralowej. Zastêpca Wójta

Rados³aw G. Osta³kiewicz poinformowa³, i¿ w kwestii tej

inwestycji, Gmina Jaworza otrzyma³a z Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Œl¹skiego dofinansowanie na realizacjê tego

zadania w wysokoœci 2,3 mln z³. Tak wiêc budowa ruszy w

latach 2010-2011, a jeszcze w tym roku rozpocznie siê

postêpowanie przetargowe (sama inwestycja rozpocznie

siê ju¿ wiosn¹ 2010). W odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce

budowy chodnika przy ul. Wapienickiej, zastêpca wójta

poinformowa³, ¿e i ta inwestycja otrzyma³a dofinansowa-

nie w ramach tego samego programu – w tym przypadku

Jaworze dosta³o 4 mln z³ na realizacjê remontu ca³ego

amfiteatru i okalaj¹cych œcie¿ek i parkingów, a tak¿e czê-

œci Parku Zdrojowego.

Dalsze wyst¹pienia dotyczy³y regulaminu wynagradzania

pracowników oœwiaty, strony internetowej TV Region. Wy-

st¹pienie radnego powiatu bielskiego Rudolfa Galocza zwi¹-

zane by³o z kolei utworzeniem Punktu Konsultacyjnego Re-

gionalnego Programu Operacyjnego w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Bielsku-Bia³ej (pokój 222), a w dalszej czê-

œci wyra¿eniem s³ów uznania dla w³adz gminy za renowa-

cjê Agronomówki i przekazaniem tego miejsca na spotka-

nia organizacji pozarz¹dowych. Jednoczeœnie radny Ga-

locz wyrazi³ ubolewanie, ¿e remiza OSP budowana g³ów-

nie ze œrodków spo³ecznych nie bêdzie ju¿ s³u¿y³a tym¿e

organizacjom i stowarzyszeniom.

W dalszej czêœci Andrzej Œliwka przedstawi³ telewidzom

wszystkich goœci i radnych.

Na 15 radnych, obecnych na sesji by³o 13 – co oznacza, ¿e

obrady by³y prawomocne.

Powo³anie Komisji Uchwa³ i Wniosków

Radna Eleonora Golonka i Zbigniew Lisowski- jednog³o-

œnie zostali wybrani do Komisji.

Do pkt 7 porz¹dku wprowadzono dodatkowy zapis; Infor-

macja z wykonania bud¿etu za I pó³rocze 2009. Za przyjê-

ciem tego zapisu g³osowali wszyscy obecni radni.

Zatwierdzenie protoko³u z sesji RG Jaworze z dnia 25

czerwca br.

Za przyjêciem protoko³u g³osowa³o 12 radnych za, 1 g³os

wstrzymuj¹cy

Podjêcie uchwa³ w sprawie;

a) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywa-

nia Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Progra-

mu Przeciwdzia³ania Narkomanii na rok 2009.

Temat przedstawi³ Pe³nomocnik Wójta ds. rozwi¹zywania

problemów alkoholowych Waldemar Saltarius, który zapro-

ponowa³ dofinansowanie dzia³alnoœci œwietlicy socjoterapeu-

tycznej na II pó³rocze 2009 roku kwot¹ 9 tys. z³ (pieni¹dze

pochodzi³yby z oszczêdnoœci za rok 2008).

Pozytywn¹ opiniê Komisji Rolnictwa, Ochrony Œrodowiska

i Polityki Spo³ecznej Rady Gminy w tej kwestii zaprezento-

wa³ radny Jan Stekla. Uchwa³a w sprawie przydzielenia

wnioskowanej kwoty zosta³a przyjêta przez radnych jedno-

g³oœnie – 13 g³osów za.

b) Zmian w bud¿ecie gminy na rok 2009.

Temat przedstawi³a Skarbnik Gminy Zofia Gruszczyk, wy-

jaœniaj¹c m.in. kwestie przydzia³u dodatkowych 9 tys. z³ dla

œwietlicy socjoterapeutycznej, reszta zmian dotyczy³a zaœ

tylko formalnych korekt w zapisach bud¿etu. Dodatkowym

zadaniem, jakie zosta³o wpisane do bud¿etu by³ remont uli-

cy Œredniej w ramach wspó³pracy z miastem Bielskiem-
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Bia³¹. Opiniê Komisji Bud¿etu i Finansów Rady Gminy

przedstawi³ przewodnicz¹cy Roman Lorek. Uchwa³a zosta-

³a przyjêta jednog³oœnie - 13 g³osów za.

c) Wyra¿enia zgody na zawarcie przez Wójta Jaworza

porozumienia miêdzygminnego z gmin¹ Bielsko-Bia³a

dotycz¹cego powierzenia Gminie realizacji niektórych

zadañ w³asnych z zakresu gospodarki odpadami komu-

nalnymi.

Temat przedstawi³ zastêpca wójta Rados³aw G. Osta³kiewicz,

który poinformowa³, ¿e uchwa³a jest naturaln¹ konsekwencj¹

przyst¹pienia gminy do udzia³u w projekcie unijnym „Budo-

wa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mia-

sta Bielsko-Bia³a i gmin powiatu bielskiego” o wartoœci 57

mln z³otych, w ramach którego w Bielsku, Jaworzu, Jasieni-

cy, Kozach, Bestwinie i Szczyrku wdro¿one zostan¹ kom-

pleksowe rozwi¹zania w zakresie gospodarki odpadami, tj,

rozbudowa bielskiego sk³adowiska œmieci, jego rekultywa-

cja, budowa sortowni i kompostowni, oraz selektywna zbiór-

ka odpadów. Pierwsza uchwa³a intencyjna w tej sprawie zo-

sta³a podjêta przez RG Jaworze ju¿ w 2006 roku, zaœ ta na

ostatniej sesji by³a niezbêdna do sfinalizowania prac dotycz¹-

cych wspó³udzia³u naszej miejscowoœci w tym przedsiêwziê-

ciu. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e bud¿et Jaworza z tego tytu³u nie

bêdzie obci¹¿ony jakimikolwiek kosztami, jako ¿e ca³oœæ wy-

datków jest pokrywana ze œrodków Funduszu Spójnoœci oraz

kasy miejskiej. Wiêcej informacji i wyjaœnieñ ze strony

R.G.Osta³kiewicza znalaz³o siê w protokole z sesji.

Opiniê w imieniu w³aœciwej komisji RG Jaworze przedstawi³

radny Jan Stekla, wskazuj¹c na pewne oczywiste w¹tpliwo-

œci oraz znaki zapytania, jakie mieli cz³onkowie komisji Rady

Gminy. Ostatecznie opinia by³a pozytywna. Tak wiêc uchwa-

³ê w tej sprawie Rada Gminy zaakceptowa³a jednog³oœnie.

d) W sprawie przyjêcia nazwy ulicy „ul. Dziewanny” do stoso-

wania w celach adresowych oraz dla potrzeb numeracji

porz¹dkowej dla nieruchomoœci po³o¿onych na obszarze

administracyjnym Gminy Jaworze, a przylegaj¹cym do

ulicy zlokalizowanej w granicach miasta Bielska-Bia³ej.

Uchwa³a mia³a charakter porz¹dkuj¹cy kwestie numeracji

budynków na granicy gminy Jaworze i miasta Bielska-Bia-

³ej, a temat przedstawi³ szczegó³owo zastêpca wójta Rado-

s³aw G. Osta³kiewicz. Opiniê pozytywn¹ w tej sprawie za-

prezentowa³ przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etowej Roman

Lorek. Rada Gmina przyjê³a uchwa³ê jednog³oœnie.

e) Przyst¹pienia Gminy do tworzonego Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Rybacka pod nazw¹ Bielska Kraina

Temat omówi³ zastêpca wójta Rados³aw G. Osta³kiewicz,

który wprowadzi³ radnych w temat, prezentuj¹c wszystkie

fundusze unijne z jakich korzysta ju¿ lub wkrótce bêdzie

korzystaæ nasza gmina. Podsumowanie wyst¹pienia R.G.

Osta³kiewicza zamieœcimy w kolejnym wydaniu Echa Ja-

worza. Wracaj¹c jednak do tego punktu sesji, rzecz doty-

czy Europejskiego Funduszu Rolnictwa i Europejskiego Fun-

duszu Rybackiego. Ten ostatni – bo o nim tu mowa - wi¹¿e

siê g³ównie z rybo³ówstwem morskim i œródl¹dowym. Z po-

zoru mog³oby siê wydawaæ, ¿e Gmina Jaworze niewiele

mo¿e tu zyskaæ, ale to tylko pozory. Jedna trzecia œrodków

tego programu bêdzie przeznaczona nie wprost na rybo-

³ówstwo, ale dofinansowanie inwestycji na obszarach, na

których istnieje tego typu gospodarka. Dziêki temu, ¿e na

naszym terenie mamy jedno gospodarstwo rybne, które

spe³nia unijne wymogi gmina Jaworza bêdzie mog³a reali-

zowaæ wiele dzia³añ. Tak wiêc fundusze w ramach Lokalnej

Grupy Rybackiej nie pójd¹ kolokwialnie mówi¹c na wspar-

cie gospodarstwa rybnego, ale na zadania gminne, a wiêc

m.in. kanalizacjê, remonty szkó³, renowacjê miejsc kultu

religijnego, na projekty miêkkie realizowane przez szko³y i

stowarzyszenia czy agroturystykê. St¹d zdecydowaliœmy

siê – jak mówi³ wicewójt - wespó³ z Jasienic¹, Czechowica-

mi – Dziedzicami, Bestwin¹ i Wilamowicami stworzyæ Lo-

kaln¹ Grupê Ryback¹ (LGR) „Bielska Kraina”, która bêdzie

instrumentem do pozyskiwania tych¿e œrodków. Mamy szan-

sê zyskaæ tutaj co najmniej 1 mln euro na inwestycje w

samym Jaworzu. Ale decyzja czy LGR uzyska dofinanso-

wanie zale¿eæ bêdzie od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– otó¿ na terenie kraju minister wybierze ok. 30 Lokalnych

Grup Rybackich, które uzyskaj¹ dodatkowe œrodki. Czy nam

siê uda? Zobaczymy. Sama uchwa³a to tylko zgoda na przy-

st¹pienie do takiej grupy i nie poci¹ga za sob¹ ¿adnych

konsekwencji finansowych. Ale jeœli to siê powiedzie mamy

wiele do zyskania. Wiêcej informacji w Fleszu Wydarzeñ

Gminnych wydarzeñ oraz w protokole. Z ramienia komisji

rolnictwa opiniê wyrazi³ Jan Stekla. Za przyjêciem uchwa³y

g³osowa³o 12 radnych, 1 g³os wstrzymuj¹cy, a wiêc uchwa-

³ê przyjêto wiêkszoœci¹ g³osów.

Na koniec tej czêœci g³osowañ, Przewodnicz¹cy RG Jawo-

rze Andrzej Œliwka z³o¿y³ gratulacje radnemu Romanowi

Lorkowi z okazji obronienia pracy doktorskiej.

Skarbnik Zofia Gruszczyk przedstawi³a sprawozdanie z

wykonania bud¿etu Gminy Jaworze za I pó³rocze 2009.

Wkrótce informacje te znajd¹ siê na nowej stronie interne-

towej www.jaworze.pl oraz w protokole z sesji. Dochody

bud¿etu na dzieñ 30 czerwca wynosz¹ 50% planu roczne-

go. To, ¿e wydatki za I pó³rocze wykonane zosta³y  w ponad

31% zwi¹zane jest z faktem, ze wiele p³atnoœci nast¹pi w II

pó³roczu br. Szczegó³y znajd¹ siê w protokole z sesji.
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Sprawozdanie z prac Wójta w okresie miêdzysesyjnym

dotyczy³o m.in.

  • sprawy odszkodowania dla gminy ¿ydowskiej z tytu³u

u¿ytkowania obecnego budynku Urzêdu Gminy, które

docelowo ma pokryæ Skarb Pañstwa - dopiero wówczas

bêdzie mo¿na przyst¹piæ do kompleksowego remontu

budynku.

  • Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Bielskiego, w

którym udzia³ wziê³a minister rozwoju regionalnego El¿-

bieta Bieñkowska, co zreszt¹ opisane ju¿ by³o w poprzed-

nim Echu Jaworza. Ostatnie pieni¹dze unijne - jak mó-

wi³a minister - bêd¹ pochodziæ g³ównie z Programu In-

frastruktura i Œrodowisko, a wiêc g³ównie dotyczyæ bêd¹

kanalizacji. Kolejna transza pieniêdzy unijnych bêdzie

przekazana Polsce dopiero w ramach nowej perspekty-

wy finansowej na lata 2014-2020.

  • Udzia³ w zgromadzeniu Zwi¹zku Komunalnego Gmin

Ziemi Cieszyñskiej, które zlikwidowano i powo³ano na

jego miejsce odrêbne Stowarzyszenie o tej samej na-

zwie, do którego Jaworze nie przyst¹pi³o, jako ¿e bê-

dzie ono mia³o charakter typowo powiatowy (tj. ograni-

czony do spraw powiatu cieszyñskiego). My jak i inne

gminy bielskie nie weszliœmy do tego stowarzyszenia,

co oznacza, ¿e w tym roku po raz ostatni najprawdopo-

dobniej przyznawaæ bêdziemy Srebrn¹ Cieszyniankê –

lauru ziemi cieszyñskiej w³aœnie (w powiecie bielskim

funkcjonuje Nagroda im. Ks. Londzina).

Zapytania i interpelacje radnych

Dotyczy³y one m.in. efektów spotkania w ramach Konwentów

Wójtów i Burmistrzów, Wyjaœnienia w tej kwestii z³o¿y³ wójt

Z.Bylok, m.in. w kwestii czerwcowych i lipcowych powodzi.

Przewodnicz¹cy RG Jaworze Andrzej Œliwka podziêkowa³

wszystkim radnym za aktywny udzia³ w przygotowaniu i

uczestnictwu w do¿ynkach czyli Jaworzañskim Wrzeœniu.

Wiceprzewodnicz¹cy Z. Podkówka przedstawi³ krótko dzia-

³alnoœæ Stowarzyszenia Nasze Jaworze i promocje Jawo-

rza poza granicami kraju w zaprzyjaŸnionych gminach

Czech, S³owacji i Wêgier..

Pytania radnych dotyczy³y m,in. przystanku autobusowego

przy ul. S³onecznej/ Turystycznej i Zacisznej - chodzi o jego

przebudowê - niskiej emisji, kolektorów s³onecznych i in-

nych dzia³añ proekologicznych, a wiêc np. spalania œmie-

ci w ogródkach i domowych piecach.

Wyjaœnienia z³o¿y³ tu Rados³aw G. Osta³kiewicz.

Kolejne pytania dotyczy³y:

  • realizacji monitoringu centrum Jaworza i wykonania bu-

d¿etu gminy w sytuacji kryzysu.

  • w¹tpliwoœci wokó³ segregacji odpadów nie tylko przez

mieszkañców, ale i poprzez same firmy wywo¿¹ce œmie-

ci, gdzie nawet segregowane odpady trafiaj¹ do jednej

„œmieciarki”. To podwa¿a sens segregacji u Ÿród³a czyli

w gospodarstwach domowych.

  • wyjaœnienia w tej kwestii z³o¿y³ wójt Z. Bylok. W przy-

sz³ym roku Gmina Jaworze p³ac¹c z w³asnych œrodków

wróci do zbierania opakowañ typu Pet (plastikowych).

  • wody geotermalne - póki co trwaj¹ rozmowy z poten-

cjalnym inwestorem austriackim.

Wolne wnioski

W tej materii radni poruszyli problemy:

  • zwo³ania wizji lokalnej dotycz¹cej usterek przy budowie

ulicy Turystycznej. Za przyjêciem wniosku g³osowa³o 12

radnych ( 1 radny musia³ opuœciæ sesjê)

  • ulicy W¹wóz i ulicy Zajêczej – dotyczy zasypania rowu.

  • ulic Po³udniowej i Podgórskiej w aspekcie niszczenia

nawierzchni przez ciê¿ki sprzêt doje¿d¿aj¹cy do nowo-

budowanych posesji, a tak¿e rowów przy tych ulicach.

Za przyjêciem wniosku g³osowa³o 12 radnych

Sekretarz Gminy Anna Skotnicka-Nêdzka poinformowa³a

o zmianie godzin pracy Urzêdu Gminy od dnia 1 paŸdzier-

nika. Informacja ta by³a zamieszczona w poprzednim nu-

merze Echa Jaworza i jest tak¿e umieszczona na tablicach

og³oszeñ.

Obrady zakoñczy³ Przewodnicz¹cy Rady Gminy

Zatwierdzi³ do druku Andrzej Œliwka

Flesz wydarzeñ gminnych
 Moje, twoje, nasze

Czyli krótko o budynku Urzêdu Gminy. Rzecz mo¿na by uj¹æ

najkrócej - sprawa jest w toku, jako ¿e Komisja Regulacyjna

zobowi¹za³a Gminê ̄ ydowsk¹ do wyceny budynku. Urzêdni-

cy przygotowali odpowiednie dokumenty, a fachowcy oceniali

stan techniczny na rok 1994. Po wycenie wspomniana komi-

sja zbierze siê ponownie i podejmie ostateczn¹ decyzjê w

sprawie wysokoœci odszkodowania, które zap³aci najprawdo-

podobniej Skarb Pañstwa. W obecnej chwili Jaworze jest tyl-

ko u¿ytkownikiem, zaœ Powiat Bielski zawiaduje nieruchomo-

œci¹ w imieniu pañstwa. Po rozstrzygniêciu sprawy gmina z³o-

¿y do wojewody wniosek komunalizacyjny, który otworzy dro-

gê do przejêcia siedziby urzêdu. I zapewne nie tylko siê ucie-

szymy, ale odetchniemy z ulg¹, ¿e mamy uregulowan¹ kwe-

stiê prawn¹ – powiedzia³ Zdzis³aw Bylok. Radoœæ pewnie nie-

co os³abnie, kiedy sporz¹dzone zostan¹ zestawienia niezbêd-

nych robót budowlanych i remontowych, bowiem budynek

wymaga gruntownych napraw od okien po drewniane stropy.

Jednak w „swoje” inwestuje siê zupe³nie inaczej.
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 Rybacy po unijne dotacje

Jeœli jest szansa na zyskanie unijnych pieniêdzy, nale¿y j¹

wykorzystaæ - tej zasadzie ho³duj¹ w³adze Gminy Jaworze.

Dlatego w³aœnie gmina wesz³a na mocy uchwa³y RG do

nowo powstaj¹cego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybac-

ka „Bielska Kraina” (wczeœniej wobec mo¿liwoœci pozyska-

nia œrodków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

gmina wst¹pi³a do Lokalnej Grupy Dzia³ania „Ziemia Biel-

ska”). Tym samym przed Jaworzem otworzy³y siê mo¿liwo-

œci pozyskania dodatkowych œrodków na inwestycje w ra-

mach Europejskiego Fundusz Rybackiego. Mówimy tutaj o

du¿ych pieni¹dzach, które zasil¹ gminny bud¿et – nawet

rzêdu miliona euro (czyli ponad czterech milionów z³otych)

nie tylko dla Jaworza, ale i przedsiêbiorców czy organizacji

pozarz¹dowych z tego terenu – t³umaczy Zdzis³aw Bylok.

Stowarzyszenie utworzy piêæ gmin: Jaworze, Jasienica,

Czechowice-Dziedzice, Bestwina i Wilamowice, które

wspólnie wyst¹pi¹ z odpowiednim wnioskiem do Minister-

stwa Rolnictwa. Zgodnie z zasadami Funduszu Rybackie-

go LGR (Lokalna Grupa Rybacka) musi spe³niaæ okreœlone

ustaw¹ wymogi, a mianowicie musi liczyæ co najmniej 100

tys. mieszkañców oraz spe³niaæ formalnoœci dotycz¹ce za-

rejestrowanych hodowców ryb, powierzchni lustra wody, go-

spodarstw hodowlanych oraz iloœci pracowników w nich za-

trudnionych. Tak wiêc jeszcze d³uga droga przed nami – i

mimo ¿e kamienista, to jest o co siê biæ. Je¿eli Warszawa

zapali przed naszymi gminami zielone œwiat³o, to Jaworze

otrzyma spore œrodki na turystykê, rekreacjê, bêdzie tak¿e

mo¿liwe wydawanie broszur, przewodników itd., promuj¹-

cych region oraz informatorów traktuj¹cych tak¿e o organi-

zowanych imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyj-

nych. Te pieni¹dze to równie¿ lepsze drogi i chodniki,

mo¿liwoœæ odnowy zabytków i koœcio³ów, jak i organiza-

cja dodatkowych zajêæ szkolnych. „To bardzo dobry po-

mys³, jednak na dotacjê trzeba bêdzie poczekaæ. Zanim

stowarzyszenie zacznie na dobre dzia³aæ up³ynie przy-

najmniej rok” - twierdzi wójt Bylok. Warto czekaæ, bo z

dobrodziejstw tego programu skorzystaæ bêd¹ mogli tak¿e

przedsiêbiorcy prywatni, którzy uzyskaj¹ nowe mo¿liwo-

œci rozwoju swoich firm.

 Bezpieczna gmina

Ka¿dy z nas chce czuæ siê bezpieczny- to jedna z podsta-

wowych potrzeb cz³owieka. Jeœli ta nie jest spe³niona nie

mo¿emy mówiæ o komforcie ¿ycia. Mamy ró¿ne sposoby

zabezpieczenia siê przed niepo¿¹danymi zjawiskami, jed-

nym z nich jest z pewnoœci¹ monitoring. Obywatele inaczej

uczciwi nie mog¹ czuæ siê swobodnie, co z kolei daje swo-

bodê wszystkim funkcjonuj¹cym zgodnie z prawem. Zde-

cydowanie bezpieczniej jest w Jaworzu, bowiem monito-

ring gminy dzia³a ju¿ na dobre. Zosta³ zatrudniony pracow-

nik, który od 18:00 do 22:00 codziennie przygl¹da siê temu,

co dzieje siê (i dzia³o) w parku, w amfiteatrze, centrum Ja-

worza, na Goruszce, tudzie¿ ko³o gimnazjum, szko³y pod-

stawowej i jeszcze w innych miejscach - mówi z dum¹ Zdzi-

s³aw Bylok wójt Jaworza- archiwizuje wszystkie dane, je¿e-

li zobaczy, ¿e dzieje siê coœ niedobrego natychmiast za-

wiadamia policjê. Myœlê, ¿e zdecydowanie wp³ynie to na

bezpieczeñstwo gminy.

Dodajmy, ¿e pracownik zatrudniony do obs³ugi monito-

ringu, ukoñczy³ kurs komputerowy II stopnia w ramach

projektu systemowego realizowanego od kwietnia tego

roku przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Ja-

worzu i po odpowiednim doszkoleniu dba o nasze bez-

pieczeñstwo. Zreszt¹ przy wjeŸdzie do Jaworza zosta³y

ustawione odpowiednie znaki ostrzegaj¹ce, ¿e gmina jest

minitorowana.

 Przy zabawie o pieni¹dzach

Kasiê Kowalsk¹, Bajm i kabaret OT.TO mo¿na by³o podzi-

wiaæ podczas X Dni Powiatu Bielskiego. Impreza ta po³¹-

czona zosta³a z XXXV Dniami Czechowic-Dziedzic

Zdzis³aw Bylok goœci³ w Czechowicach i jak twierdzi im-

preza zrobi³a na nim spore wra¿enie – zobaczy³em, jak

ogromne œrodki zosta³y tu zaanga¿owane. Có¿, nas w Ja-

worzu na to nie staæ, czu³em ma³e uk³ucie zazdroœci. Jed-

nak warto siê pochwaliæ, i¿ uda³o nam siê uzyskaæ na kul-

turê spor¹ dotacjê ze œrodków unijnych- 340 tys. (na lata

2010 i 2011)

Nie tylko zabawa œci¹gnê³a wójta Byloka na Dni Powiatu -

tego typu imprezy s¹ znakomit¹ okazj¹, by w jednym miej-

scu spotkaæ tych, którzy mog¹ wiele, ale na co dzieñ s¹

nieuchwytni z powodu licznych obowi¹zków. Na czecho-

wickim œwiêcie pojawili siê bowiem nie tylko w³odarze wo-

jewództwa czy powiatu, ale pos³owie i senatorowie. Zatem

by³a okazja by zamieniæ kilka s³ów, albo co jeszcze wa¿-

niejsze przypomnieæ siê w jakiejœ sprawie- mówi Zdzis³aw

Bylok - owo przypominanie siê jest na takim spotkaniu naj-

wa¿niejsze. Chodzi o to, by jak¹œ swoj¹ ma³¹ sprawê przy

takiej okazji ugraæ. Podsumowuj¹c - to by³o klasyczne po-

³¹czenie przyjemnego z po¿ytecznym.

 Do¿ynki po czesku

Œwiêto plonów jest od wieków nieod³¹cznym elementem

polskiej tradycji. To podziêkowanie matce ziemi za plony,

a rolnikom za trud. Choæ do¿ynki nie s¹ wpisane w kalen-

darz imprez u naszego po³udniowego s¹siada, to mimo

wszystko Petr Martiòák przewodnicz¹cy Mikroregionu Sto-

nawki i starosta Górnych Toszanowic postanowi³ trzy lata

temu reaktywowaæ piêkne jesienne œwiêto. NajwyraŸniej

wpisa³o siê ono w kulturalne kalendarium miejscowoœci,

bowiem 12 wrzeœnia Zdzis³aw Bylok uczestniczy³ w tosza-

nowickim œwiêcie plonów.
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Mo¿na powiedzieæ, ¿e w formie impreza by³a nieco podob-

na do jaworzañskiej – mówi Zdzis³aw Bylok- trzeba nam

wiedzieæ, ¿e w tej miejscowoœci mieszka nieca³e 1000 osób,

poza tym jest jedno gospodarstwo rolne, prywatne. Na te-

renie zamku i tego¿ gospodarstwa odbywaj¹ siê do¿ynki.

Poniewa¿ sporo Polaków mieszka w Toszanowicach chêt-

nie przychodz¹ na tego typu imprezy, lubi¹ siê bawiæ. Sta-

rosta Martinák podczas przemówienia powiedzia³, ¿e Cze-

si bior¹ przyk³ad z Jaworza – by³em bardzo dumny – po-

wiedzia³ usatysfakcjonowany wójt Bylok.

Przygotowa³a Agata Jêdrysko na podstawie informacji

przekazanych przez wicewójta Rados³awa G.Osta³kie-

wicza

UWAGA !!!

Obowi¹zkowa zmiana kodów Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci

Przedsiêbiorco!
Przypominamy, ¿e zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku (Dz.U.07.251.1885) od

1 stycznia 2010 roku - trac¹ aktualnoœæ zaœwiadczenia do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej z kodami PKD 2004.

Przedsiêbiorcy figuruj¹cy w Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Jaworze, któ-

rzy dokonali wpisu do ww. ewidencji przed 1 stycznia 2008 roku - zobowi¹zani s¹ do koñca 2009r. do dokonania

aktualizacji swoich zaœwiadczeñ o wpisie poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej dzia³alnoœci z ko-

dów PKD 2004 na PKD 2007.

Niedokonanie przedmiotowej zmiany wpisu mo¿e spowodowaæ po 1 stycznia 2010 roku trudnoœci w za³atwieniu

spraw bankowych, zawieraniu umów gospodarczych, uniemo¿liwiæ z³o¿enie oferty przetargu a tak¿e.

Bezp³atnej zmiany klasyfikacji mo¿na dokonaæ codziennie (od poniedzia³ku do œrody, w godz. 7:00 – 15:00, w czwart-

ki od 7:00 – 17:00 oraz w pi¹tek od 7:00 do 13:00) w biurze 110 UG Jaworze (I piêtro).

Zaproszenie
Szanowni Pañstwo

Zbli¿a siê kolejna, ju¿ 91 – rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. W tym roku obchodziliœmy równie¿

20-rocznicê pierwszych po II wojnie œwiatowej wolnych wyborów, co da³o pocz¹tek III Rzeczpospolitej. Jak co roku

11 Listopada spotykamy siê przed pomnikiem Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Parku Zdrojowym o godzinie 9.30.

Zapraszam wszystkich mieszkañców do udzia³u w tej patriotycznej uroczystoœci. Dajmy tym wyraz, ¿e kochamy

Ojczyznê, a pamiêæ wobec tych, którzy przelewali krew za nasz¹ wolnoœæ, umierali w wiêzieniach, obozach czy

miejscach zes³ania mimo up³ywu lat wci¹¿ jest ¿ywa. Niech nie zabraknie w tym dniu nikogo, komu bliska jest

Rzeczpospolita Polska.

Pamiêtajmy tak¿e, aby w tym dniu wywiesiæ na naszych posesjach flagi narodowe. Nie wstydŸmy siê tego, ¿e

jesteœmy Polakami!

Wójt Gminy Jaworze

Zdzis³aw Bylok

W dniu 09.09.2009r. odby³o siê posiedzenie Komisji Ochro-

ny Œrodowiska, Rolnictwa i Polityki Spo³ecznej.

G³ównymi tematami posiedzenia by³o omówienie i wyda-

nie opinii do projektów uchwa³ :

1. W sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz

Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii

na rok 2009 – opinia pozytywna.

Zmiany dotyczy³y tutaj przekazania œrodków z op³at za ko-

rzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w

kwocie 9 000 z³ na pracê œwietlicy socjoterapeutycznej.

2. W sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie przez Wójta

Gminy Jaworze porozumienia miêdzygminnego z

gmin¹ Bielsko-Bia³a dotycz¹cego powierzenia tej Gmi-

nie realizacji niektórych zadañ w³asnych z zakresu go-

spodarki odpadami komunalnymi – opinia pozytywna.

Sprawozdanie z odbytych posiedzeñ Komisji Rady Gminy Jaworze we wrzeœniu 2009r.
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Chodzi tutaj o zapewnienie warunków do:

  - odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunal-

nych,

  - utrzymania urz¹dzeñ do odzysku i unieszkodliwiania od-

padów komunalnych,

  - ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych

biodegradacji kierowanych do sk³adowania,

  - osi¹gniêcia wymaganych limitów w zakresie odzysku od-

padów komunalnych.

3. W sprawie przyst¹pienia Gminy do tworzonego Stowa-

rzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazw¹ Biel-

ska Kraina – opinia pozytywna.

Stowarzyszenia bêdzie tworzy³o 6 gmin powiatu bielskie-

go, na terenie których znajduj¹ siê gospodarstwa rybackie,

a celem bêdzie pozyskanie œrodków z Unii Europejskiej na

rozwój tych obszarów.

W dniu 29.09.2009 r. odby³o siê posiedzenie, które w ca³o-

œci poœwiêcone by³o przedstawieniu i omówieniu propozy-

cji do projektu bud¿etu gminy na 2010 rok.

W dniu 09.09.2009 r. oraz w dniu 29.09.2009 r. odby³o siê

wspólne posiedzenie Komisji Budownictwa i Infrastruk-

tury z Komisj¹ Inwentaryzacji.

G³ównymi tematami spotkania by³o omówienie i wydanie

opinii do projektów uchwa³:

1. W sprawie przyjêcia nazwy ul. Dziewanny do stosowania

w celach adresowych oraz dla potrzeb numeracji porz¹dko-

wej dla nieruchomoœci po³o¿onych na obszarze administra-

cyjnym Gminy Jaworze, a przylegaj¹cym do ulicy zlokali-

zowanej w granicach Bielska-Bia³ej – opinia pozytywna.

2. W sprawie wyra¿enia zgody na nabycie przez Gminê

Jaworze prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej ozna-

czonej jako pgr. 1758/19, stanowi¹cej drogê dojazdow¹

do zabudowanej posesji w drodze darowizny – opinia

pozytywna.

3. W sprawie wyst¹pienia z wnioskiem do Wojewody Œl¹-

skiego o stwierdzenie nieodp³atnego nabycia w drodze

przekazania – w trybie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja

1990 r. - przez Gminê Jaworze w³asnoœci nieruchomo-

œci oznaczonej ewidencyjnie jako pgr. 1174/4, po³o¿o-

nej w Jaworzu, przy ul. Szkolnej – opinia pozytywna.

W centralnej czêœci dzia³ki znajduje siê urz¹dzony skwer

parkowy z pomnikiem Ofiar Faszyzmu. Obecnie zaist-

nia³a koniecznoœæ wykonania renowacji pomnika, a to

wymaga uregulowania stanu prawnego w³asnoœci.

Na posiedzeniu przedstawiono i omówiono propozycje

Komisji do projektu Bud¿etu Gminy na 2010 rok.

Opracowa³: Zbigniew Putek

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze

Umiejêtnie i kompetentnie
Jak znaleŸæ pracê, która satysfakcjonuje i zapewnia po-

czucie bezpieczeñstwa ? – to jedno z najwa¿niejszych py-

tañ, jakie dziœ zadaje sobie nieomal ka¿dy z nas. Drug¹

równie wa¿n¹ kwesti¹ jest utrzymanie posady, zbudowanie

dobrych relacji miêdzyludzkich i umiejêtnoœæ obrony swo-

ich praw.

Zanim odpowiemy na te istotne pytania, kilka danych sta-

tystycznych.

W 70% sukces w znalezieniu pracy gwarantuje nam solid-

na wiedza fachowa, w 30% umiejêtnoœci interpersonalne.

Pracê tracimy natomiast z powodu niskich kompetencji

spo³ecznych (70%) oraz braku profesjonalizmu (30%). Krót-

ko rzecz ujmuj¹c jeœli nie potrafimy poprawnie u³o¿yæ rela-

cji interpersonalnych, nie bêdziemy w stanie- nawet jeœli

znajdziemy zatrudnienie- d³ugo utrzymaæ siê w pracy. To z

kolei bêdzie potêgowa³o frustracjê i zniechêcenie do po-

dejmowania kolejnych prób odnalezienia siebie w spo³e-

czeñstwie.

Co zrobiæ by unikn¹æ bolesnej pora¿ki?

Tu znakomit¹ odpowiedzi¹ jest trening umiejêtnoœci i kom-

petencji spo³ecznych.

Sceptyk powie- takie tam, lanie wody.

Kolejny raz w sukurs przychodz¹ konkretne cyfry.

Od kwietnia tego roku 10 osób uczestniczy w projekcie

systemowym (Priorytet VII, Dzia³anie 7.1. Poddzia³anie

7.1.1) realizowanym przez Gminny Oœrodek Pomocy

Spo³ecznej w Jaworzu. Od pocz¹tku maja beneficjenci

bior¹ udzia³ w treningu kompetencji i umiejêtnoœci spo-

³ecznych. Oprócz konkretnych kursów zawodowych- te

w wiêkszoœci ju¿ ukoñczyli- trening stanowi integraln¹

czêœæ projektu. Dwie osoby ju¿ pracuj¹, jedna po skoñ-

czeniu szkolenia zawodowego mo¿e liczyæ na zatrud-

nienie. Kolejne dwie od stycznia zasil¹ szeregi osób pra-

cuj¹cych.

Józef dziêki projektowi znalaz³ zatrudnienie w Urzêdzie

Gminy w Jaworzu, zajmuje siê monitoringiem, zajêcie
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to jest dla niego satysfakcjonuj¹ce, ale nade wszystko

czuje siê spo³ecznie potrzebny. Nie pracowa³ 20 lat. Po-

niewa¿ jest osob¹ niepe³nosprawn¹, trudno mu by³o od-

naleŸæ siê na rynku pracy - próbowa³em wszêdzie, ale

niestety bez rezultatu. Wczeœniej bra³em udzia³ w ró¿-

nych kursach, jednak wiedzia³em, ¿e mam wskazania

do pracy w warunkach chronionych. Takie te¿ by³y su-

gestie, bym pracowa³ przy monitoringu. W projekcie re-

alizowanym przez GOPS w Jaworzu wybra³em kurs kom-

puterowy II stopnia, porozmawia³em z wójtem gminy

Zdzis³awem Bylokiem i uda³o siê, pracujê od 14 wrze-

œnia. Zapytany o trening kompetencji i umiejêtnoœci spo-

³ecznych nie mia³ w¹tpliwoœci- wiele mo¿na siê dowie-

dzieæ o sobie, o innych, nauczyæ siê jak postêpowaæ z

ludŸmi, a to jest potrzebne. Anetta Stekla trener umie-

jêtnoœci i kompetencji zawodowych i spo³ecznych pod-

kreœla, ¿e grupa jest zró¿nicowana, co jest interesuj¹-

cym zjawiskiem nie tylko dla uczestników zajêæ, ale

tak¿e dla trenera- s¹ tu osoby z orzeczonym stopniem

niepe³nosprawnoœci, jak i te które mog¹ pracowaæ na

otwartym rynku pracy. Czêœæ ma bardzo du¿¹ przerwê

w zatrudnieniu z powodu ró¿nych sytuacji ¿yciowych,

to te¿ jest bardzo ciekawe, poniewa¿ zajêcia mo¿na pro-

wadziæ na ró¿nych p³aszczyznach.

Jeœli ma siê do czynienia z ludŸmi z takim baga¿em do-

œwiadczeñ ¿yciowych, to pocz¹tki bywaj¹ trudne- d³ugie

przebywanie poza rynkiem pracy powoduje swego rodzaju

uwstecznienie siê w kompetencjach spo³ecznych. Osoby

chc¹ce powróciæ na ten rynek s¹ bardziej nieufne, nie wierz¹

w swoje mo¿liwoœci, maj¹ trudnoœci z wyjœciem ze swoj¹

propozycj¹, a czêsto jest tak, ¿e prezentuj¹ bardzo wysoki

poziom i bez trudu mog³yby znaleŸæ zatrudnianie- podkre-

œla Anetta Stekla.

Te zajêcia pozwalaj¹ na lepsze poznanie siebie, swoich

mo¿liwoœci, znalezienie odpowiedzi na pytanie - co tak na-

prawdê chcê robiæ w ¿yciu.

Grupa pracuje od maja, trenerka zwraca uwagê na spo-

re zmiany. Na pocz¹tku – poniewa¿ osoby by³y dla sie-

bie nowe- pojawi³y siê pewne trudnoœci w rozmawianiu

na temat w³asnych deficytów, jak i zasobów - tych ostat-

nich grupa u siebie nie dostrzega³a. Potrzebne by³o ukie-

runkowanie i naprowadzenie. Wa¿ne, ¿e uda³o nam siê

poznaæ w³asne oczekiwania, dziêki temu wiemy, w ja-

kim kierunku pod¹¿amy. Jest kilka osób w grupie, które

chc¹ za³o¿yæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, kilka chce

pracowaæ podlegle, mieæ nad sob¹ zwierzchnika i to ich

fascynuje i daje poczucie bezpieczeñstwa. Obecnie gru-

pa jest zdecydowanie bardziej otwarta, œwiadoma swo-

ich potrzeb. Myœlê, ¿e te¿ dziêki kursom specjalizacyj-

nym preferencje zawodowe bardzo siê zacieœni³y. Te-

sty, wiedza o sobie i kursy - wszystko bardzo ³adnie siê

u³o¿y³o, obecnie pracujemy ze œwiadomymi swoich po-

trzeb i oczekiwañ osobami. Anetta Stekla podkreœla

wysok¹ efektywnoœæ szkolenia - dwie osoby ju¿ pracuj¹,

trzecia jest w trakcie przygotowania do podjêcia zatrud-

nienia i wiem, ¿e jeszcze dwie maj¹ propozycje ju¿ na

styczeñ, czekaj¹ na stworzenie konkretnych miejsc pra-

cy.

Monika Pustelnik prowadz¹ca trening umiejêtnoœci spo³ecz-

nych i zawodowych wespó³ z Renat¹ Madusiok zauwa¿y³a

, ¿e kilka osób zmieni³o swoj¹ postawê wobec nowych sy-

tuacji. Uczestnicy zajêæ pewniej siê wypowiadaj¹, œmielej

wchodz¹ w relacje z drugim cz³owiekiem. Na ostatnim tre-

ningu szczególnie to by³o widaæ, kiedy osoby do tej pory

bardzo wycofane, nie wypowiadaj¹ce siê, potrafi³y konkret-

nie okreœliæ swoje stanowisko, obroniæ swoje racje- mówi

Monika Pustelnik- to by³o prowokowanie pewnego sprzeci-

wu. Jest nam przyjemnie , ¿e siê uda³o. Panie potrafi³y doœæ

stanowczo powiedzieæ: stop, powiedzieæ: ja tak chcê, a tak

nie chcê. Dla nas prowadz¹cych to by³o naprawdê du¿e

doœwiadczenie.

Podczas zajêæ trenerki wykorzystywa³y ró¿ne techniki

miêdzy innymi scenki i nagrywanie krótkich filmów daj¹-

cych mo¿liwoœæ obejrzenia siebie oczyma innych ludzi-

to wa¿ne, bo czêsto zapominamy o tym, i¿ nasze spo-

strzeganie siebie, a bycie spostrzeganym to dwie dia-

metralnie ró¿ne sprawy. Jeœli chcemy osi¹gn¹æ cel, mu-

simy wiedzieæ w jakim kierunku zmierzamy, jakie wra¿e-

nie chcemy zrobiæ. Czy chcemy byæ spokojni , kompe-

tentni, powa¿ni. Czy mo¿e chcemy byæ osobami tryska-

j¹cymi energi¹, entuzjazmem, organizuj¹cymi wszystko.

Istotne byœmy te¿ umieli zdiagnozowaæ u siebie pewne

tendencje, jak te¿ i umieæ je pokazaæ innym. To wizytów-

ka: w tym jestem dobry.

Czy projekty unijne s¹ potrzebne? - tu Monika Pustel-

nik nie ma najmniejszych w¹tpliwoœci - naprawdê daj¹

szansê tym ludziom, którzy w innych warunkach nie

mieliby mo¿liwoœci przebicia czy przeformu³owania swo-

jego zachowania. Tutaj mog¹ poæwiczyæ w bezpiecz-

nych warunkach, w atmosferze akceptacji. To jest wa¿-

ne, bo jeœli nie maj¹ poczucia bezpieczeñstwa nie za-

ryzykuj¹ innego zachowania i kiedy ono siê sprawdzi- a

w grupie zawsze s¹ informacje zwrotne - maj¹ mo¿li-

woœæ zmieniæ swoje zachowanie, zrobiæ coœ inaczej,

mo¿e lepiej ni¿ do tej pory.

Najlepsz¹ puent¹ bêd¹ tu s³owa znakomitego pisarza Jo-

sepha Conrada „Tylko praca daje okazjê odkryæ nam nas

samych, pokazaæ to, czym naprawdê jesteœmy, a nie tylko

to, na co wygl¹damy”.

Przygotowa³a Agata Jêdrysko
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Nowelizacja przepisów o dowodach oso-

bistych
Zmiana przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewi-

dencji ludnoœci i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.

U. z 2006r. nr 139, poz. 993 ze zm.) wprowadzi³a z dniem

1 kwietnia br. obowi¹zek uniewa¿niania dowodu oso-

bistego z urzêdu w nastêpuj¹cych sytuacjach:

1) z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu,

2) z dniem przekazania przez osobê trzeci¹ znalezionego

dowodu osobistego,

3) z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego po-

siadacza,

4) z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miej-

sce poprzedniego,

5) po up³ywie 3 miesiêcy - od zaistnienia okolicznoœci po-

woduj¹cych zmiany danych zamieszczonych w dowo-

dzie osobistym - w przypadku niez³o¿enia przez posia-

dacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianê,

6) z dniem up³ywu wa¿noœci dowodu osobistego,

7) z dniem zgonu jego posiadacza.

Uwaga! Je¿eli dokonaj¹ Pañstwo zmiany swoich da-

nych osobowych wystêpuj¹cych w Pañstwa dowodzie

osobistym, pracownik urzêdu po up³ywie 3 miesiêcy

od zmiany Pañstwa danych ma obowi¹zek ustawowy

uniewa¿niania dowodu osobistego.

Okolicznoœciami powoduj¹cymi zmianê danych osobo-

wych zawartych w dowodzie osobistym s¹ m.in.:

– zmiana nazwiska na skutek zawarcia zwi¹zku ma³¿eñ-

skiego,

– ostateczna decyzja administracyjna lub prawomocne

orzeczenia s¹du stwierdzaj¹ce zmianê danych np. na-

zwiska lub imienia,

– zmiana adresu zamieszkania.

Warto pamiêtaæ, ¿e uniewa¿nienie dowodu osobistego

z urzêdu w systemach informatycznych powoduje po-

wa¿ne skutki, a mianowicie:

– niedope³nienie obowi¹zku wymiany takiego dokumentu oraz

– brak mo¿liwoœci za³atwienia licznych spraw osobi-

stych w urzêdach, bankach i innych instytucjach.

Szczególn¹ sytuacj¹ jest utrata dowodu osobistego, al-

bowiem osoba, która utraci³a dokument to¿samoœci jest obo-

wi¹zana niezw³ocznie zawiadomiæ o tym fakcie najbli¿szy

organ gminy lub polsk¹ placówkê konsularn¹ ze wzglêdu

na miejsce pobytu. Organy te wydaj¹ osobie poszkodowa-

nej zaœwiadczenie o utracie dowodu osobistego wa¿ne do

czasu wydania nowego dokumentu oraz powiadamiaj¹

o tym zdarzeniu organ gminy, który jest wystawc¹ doku-

mentu w celu jego uniewa¿nienia.

Warto pamiêtaæ, ¿e jest to proces nieodwracalny.

Taka procedura ma przeciwdzia³aæ przykrym konsekwen-

cjom utraty dokumentów. Ka¿dego dnia przestêpcy podej-

muj¹ kilkadziesi¹t prób pos³u¿enia siê cudzym dokumen-

tem przy ró¿nego rodzaju transakcjach.

Posiadacz dowodu osobistego – którego dotkn¹ w/w okolicz-

noœci - ma obowi¹zek obligatoryjnie wymieniæ ten dokument.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. wydawanie dowodów bê-

dzie czynnoœci¹ bezp³atn¹ tak, jak to mia³o miejsce przed

1 stycznia 2001 r.

W tym roku Gmina Jasienica, a konkretnie so³ectwo Ru-

dzica by³o gospodarzem dorocznych diecezjalnych i zara-

zem powiatowych do¿ynek. Wydarzeniem, które zainau-

gurowa³o tegoroczne œwiêto plonów by³a wystawa rolnicza,

której komisarzami tradycyjnie ju¿ byli Rudolf Galocz

wespó³ z Boles³awem ¯u³awskim prezesem Regionalnej

Ligii Hodowli Ptaków i Drobnego Inwentarza w Czechowi-

cach-Dziedzicach. Oferta ekspozycji by³a bogata od ptac-

twa ozdobnego i zwierz¹t futerkowych, poprzez prezenta-

cjê nawozów sztucznych, ofert produktów M³yna z Miêdzy-

rzecza oraz gospodarstw rybnych – tak licznych na tym

terenie, jak i wielu innych tzw specjalistycznych dzia³ów

produkcji rolnej, w tym tak¿e Zak³adu Zootechniki z GrodŸ-

ca, a¿ po ró¿nego rodzaju maszyny. Rzec by mo¿na œmia-

³o – dla ka¿dego coœ dobrego. Tê jak¿e bogat¹ i ciekaw¹

Do¿ynki Diecezjalno – Powiatowo-Gminne w Rudzicy



2009 ROKPAZDZIERNIK ECHO JAWORZA str. 10

ekspozycjê otworzyli uroczyœcie zwierzchnik Diecezji Biel-

sko-¯ywieckiej ks. bp Tadeusz Rakoczy, starosta bielski-

Andrzej P³onka oraz wójt Gminy Jasienica Janusz Pie-

rzyna. S³owa powitania do wszystkich mieszkañców Gmi-

ny Jasienica, ale i wystawców, którzy przybyli do Rudzicy,

by zaprezentowaæ swój dorobek skierowa³ ks. bp Tadeusz

Rakoczy, ¿ycz¹c wszystkim b³ogos³awieñstwa Bo¿ego w ich

pracy, z której efektów mo¿emy wszyscy korzystaæ. Biskup

Rakoczy podkreœli³, i¿ te do¿ynki to dziêkczynienie za chleb-

efekt pracy rolniczej. W dalszej czêœci powita³ zebranych

gospodarz gminy – wójt Janusz Pierzyna. Oficjaln¹ czê-

œci¹ do¿ynek by³a uroczysta Eucharystia z udzia³em go-

spodarzy do¿ynek, mieszkañców Rudzicy Urszuli i Jerze-

go Czudek. By³ to dzieñ szczególny - dla nas to wydarze-

nie wyj¹tkowe, zaszczyt, coœ co nie wiadomo czy i kiedy

siê mo¿e powtórzyæ. Nasza wioska ma okazjê byæ gospo-

darzem powiatowych i diecezjalnych do¿ynek, wszyscy siê

do tego przygotowywali od wielu dni- powiedzia³a jedna z

mieszkanek.

I rzeczywiœcie nie by³y to puste s³owa. Doje¿d¿aj¹c do Ru-

dzicy ju¿ na „rogatkach wsi” mo¿na by³o zobaczyæ domo-

stwa przybrane w barwy narodowe i koœcielne,prawie ka¿da

posesja by³a przyozdobiona postaciami przedstawiaj¹cy-

mi „gospodarzy-rolników”, czy te¿ ró¿nymi do¿ynkowymi

wieñcami, stroikami itp. Mi³ym zaskoczeniem by³o to, ¿e

te wszelkie mniejsze i wiêksze stroiki, kolorowe domo-

stwa to nie wynik „odgórnego nakazu”, ale autentycznej

dumy i zaanga¿owania mieszkañców Rudzicy, którzy do-

strzegli w tym wydarzeniu „swoje piêæ minut”. I rzeczywi-

œcie stanêli na wysokoœci zadania. Atmosfera do¿ynek

udzieli³a siê wszystkim, a nastrój œwi¹teczny da³o siê czuæ

ju¿ od wczesnych godzin rannych. Poza tym, aby dotrzeæ
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czy to na wystawê, czy te¿ na mszê,

lub do „centrum gastronomicznego”

nie by³y potrzebne ani mapa, ani

GPS, bowiem druhowie miejscowych

OSP, nieomal na ka¿dym skrzy¿o-

waniu, parkingu - s³u¿yli pomoc¹. Do-

¿ynki to oczywiœcie tak¿e barwny ko-

rowód, stoiska twórców ludowych-

szczególnie tych dzia³aj¹cych na te-

renie Rudzicy i ca³ej Gminy Jasieni-

ca. To równie¿ bogata gastronomia,

której g³ówn¹ ofert¹ by³y dania kuch-

ni regionalnej. Organizatorzy do¿y-

nek pomyœleli tak¿e o chorych cze-

kaj¹cych na krew; od godzin rannych

tu¿ obok koœcio³a sta³ autobus stacji

krwiodawstwa, gdzie ka¿dy chêtny

móg³ dla drugiego cz³owieka oddaæ

dar ¿ycia - krew. Przecie¿ nie wiemy

Podziêkowanie dla sponsorów

Sponsorzy: XXIII Jaworzañski Wrzesieñ - Zak³ady Przetwórstwa Miêsnego „£ukosz”, Firma „Vacat”, Firma

„Batech”, Husqvarna Poland, Nadleœnictwo Bielsko, Nadleœnictwo Ustroñ, Martes Sport Sp. z o.o.,

Villa Barbara, Hotel Jawor, Iza Sport Bielsko-Bia³a, Zwi¹zek Hodowców Drobnego Inwentarza, Piekar-

nia Mrowiec.

Dziêkujemy równie¿ wszystkim osobom zaanga¿owanym w organizacjê „XXIII Jaworzañskiego Wrzeœnia” i „Ko-

rowodu Do¿ynkowego” a w szczególnoœci Radnym Rady Gminy Jaworze pomagaj¹cym w formowaniu korowodu,

OSP Jaworze i Policji z Jasienicy i z Bielska-Bia³ej za pomoc w zabezpieczeniu trasy korowodu, rolnikom i przed-

siêbiorcom bior¹cym udzia³ w korowodzie do¿ynkowym oraz wszystkim tym, których nie wymienilismy, a brali

czynny udzia³ w organizacji tego jak¿e bardzo wa¿nego dla nas przedsiêwziêcia.

Wójt Gminy Jaworze     

Zdzis³aw Bylok    

Ci¹¿a i alkohol…???
Ju¿ po raz dziewi¹ty w Lêdzinach odby-

wa³ siê Œwiatowy Dzieñ FAS. A wiêc miê-

dzynarodowa konferencja lekarzy psy-

chiatrów, psychoterapeutów, psycholo-

gów, pracowników oœrodków pomocy spo-

³ecznej i pomocy rodzinie, przedstawicieli

organów sprawiedliwoœci, oœrodków adop-

cyjnych, rodzin zastêpczych i adopcyj-

nych. Patronat nad konferencj¹ w dniu 9

wrzeœnia objêli: Pañstwowa Agencja

Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-

wych, Rzecznik Praw Dziecka, Stowa-

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

czy wkrótce ktoœ z nas nie bêdzie

czeka³ na pomoc, modl¹c siê by ta w

porê nadesz³a.

 Jak przysta³o na powiatowe i diece-

zjalne do¿ynki nie mog³o na nich za-

brakn¹æ jaworzañskich akcentów:

pierwsze dla podniebienia- smako³y-

ki serwowane przez cukierniê

M.Mrowca z Jaworza, póŸniej coœ dla

oczu -jaworzañskie zaprzêgi konne.

Oczywiœcie, jak na tak wa¿ne wyda-

rzenie nie mog³o zabrakn¹æ przedsta-

wicieli Gminy Jaworze - wójta Zdzi-

s³awa Byloka i radnych wraz z Prze-

wodnicz¹cym Rady Gminy Andrze-

jem Œliwk¹, a tak¿e przedstawicieli

organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹-

cych w Jaworzu.

Przygotowa³ Piotr Filipkowski
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rzyszenie Zastêpczego Rodzi-

cielstwa, MOPS w Lêdzinach

oraz Regionalny Oœrodek Po-

lityki Spo³ecznej Wojewódz-

twa Œl¹skiego. W konferencji

uczestniczyli tak¿e przedstawi-

ciele Naczelnej Izby Lekar-

skiej, izb pielêgniarskich, wy-

k³adowcy Œl¹skiego Uniwer-

sytetu Medycznego Katowi-

cach z Katedry Psychiatrii i

Psychoterapii. Lista obecnoœci

jest oczywiœcie o wiele d³u¿sza,

ale nie to jest przedmiotem ni-

niejszego artyku³u.

Trzeba podkreœliæ, ¿e trud i wysi³ek w dziedzinie badañ nad

FAS zosta³ doceniony w samym Ministerstwie Zdrowia. I

tak podczas konferencji odznaczenie „Zas³u¿ony dla

Ochrony Zdrowia” odebra³a - Ma³gorzata Klecka – wice-

przewodnicz¹ca Stowarzyszenia Zastêpczego Rodziciel-

stwa i Prezes Fundacji Fastryga. Osoba, która na naszym

terenie mo¿na rzecz by³a pionierk¹ jeœli idzie o propago-

wanie wiedzy na temat szkodliwoœci alkoholu dla ¿ycia p³o-

dowego dziecka, od lat w swoim domu w Lêdzinach prowa-

dzi spotkania z rodzinami posiadaj¹cych dzieci z zespo³em

FAS, opracowa³a wiele cennych æwiczeñ wspomagaj¹cych

rehabilitacjê dzieci z uszkodzeniem poalkoholowym, nie-

strudzenie walczy o prawo do godnoœci dzieci z FAS, a

wiêc chorych - nie z w³asnej woli, s³u¿y wsparciem dla ro-

dzin wychowuj¹cych takie dzieci.

Odznaczenia te wczeœniej uzyskali dr psychiatrii Krzysz-

tof Liszcz z Torunia, jego ¿ona Katarzyna Ka³amajska-

Liszcz. Oboje tematyk¹ FAS zajmuj¹ siê nie tylko zawo-

dowo. Oboje s¹ rodzicami adopcyjnymi i zastêpczymi dla

czwórki dzieci z FAS. Dr Krzysztof Liszcz jest przyk³adem

„Judyma” - lekarza, który nie wiadomo sk¹d czerpie si³y i

energiê do pracy nie tylko ze swoimi dzieæmi, ale i dzieæmi

przyje¿d¿aj¹cymi z ca³ej Polski do Fundacji „Daj Szansê”

w Toruniu.

Odznaczenie to zosta³o tak¿e przyznane mgr Teresie Jad-

czak-Szumi³o z ¯ywca, która równie¿ prowadzi badania

nad dzieæmi z FAS. Spotkania z tymi ludŸmi maj¹ jedn¹

wspóln¹ cechê - nie istnieje dla nich poczucie czasu, pojê-

cie „czas to pieni¹dz” równie¿ jest tutaj czymœ obcym, liczy

siê dziecko – to z wyj¹tkowo „bolesnymi dla otoczenia”

symptomami chorobowymi i rodzice na co dzieñ doœwiad-

czaj¹cy tej choroby.

FAS – choroba czy wymys³ „niewydolnych rodziców i te-

rapeutów” usprawiedliwiaj¹cych swoj¹ niemoc?

Pytanie mo¿e nieco kon-

trowersyjne, ale chyba

trzeba je postawiæ. Tym

bardziej gdy siê posiada

baga¿ doœwiadczeñ nie

zawsze pozytywnych w

kontaktach z ró¿nymi po-

radniami, gdzie siê szuka

pomocy dla swego dziec-

ka. Ale trudno siê dziwiæ.

W koñcu jeszcze dziewiêæ

lat temu w Polsce wiedza

na temat FAS by³a w sta-

dium raczkuj¹cym.

Co to w ogóle jest FAS?

Nazwa jest skrótem od angielskiego Fetal Alkohol Syn-

drome ( Alkoholowy Zespó³ P³odowy). Po raz pierwszy zo-

sta³a u¿yta przez amerykañskich lekarzy w 1973 roku. Okre-

œlenie to stosowano w stosunku do dzieci, które urodzi³y

siê z wadami wrodzonymi, poniewa¿ ich matki pi³y alkohol

w okresie ci¹¿y ( ci¹¿y liczonej od samego poczêcia !!! ). U

dzieci tych nast¹pi³o uszkodzenie Oœrodkowego Uk³adu

Nerwowego.

Nie bêdê w tym miejscu prezentowa³ badañ jakie siê tutaj

stosuje i systematyki chorobowej. FAS jest w tym wypadku

pojêciem ogólnym obejmuj¹cym wszystko to, co mieœci siê

w obrêbie uszkodzeñ p³odu wywo³anym dzia³aniem alko-

holu. Tak wiêc wyró¿niamy w obrêbie FAS; pFAS, ARND,

FASD i FAE.

Wszystko zale¿y od tego, w którym tygodniu/ miesi¹cu ci¹¿y

i w jakiej iloœci p³ód by³ nara¿ony na dzia³anie alkoholu i czy

temu towarzyszy³y inne u¿ywki – narkotyki, kawa, papiero-

sy, napoje „colopochodne”, stres, rodzaj diety itp .

Co to jest alkohol?

Zmiany jakie zasz³y w naszej kulturze zmieni³y nasz¹

mentalnoœæ i wiedzê na temat alkoholu. Po pierwsze daw-

niej alkohol „by³ zarezerwowany” dla mê¿czyzn. Widok

pij¹cej kobiety by³ ewenementem. Niegdyœ po alkohol

siêgali tylko doroœli, dziœ m³odzie¿, a zdarzaj¹ siê ¿e i

dzieci. Œwiadcz¹ o tym chocia¿by kartoteki izb wytrzeŸ-

wieñ, gdzie trafia spory odsetek m³odzie¿y w tym tak¿e

p³ci ¿eñskiej. Przywykliœmy uwa¿aæ za alkohol wódkê,

koniak, no mo¿e jeszcze drinki. W wielu krajach do obia-

du podaje siê wodê lub wino / szampana. St¹d trunki te

równie¿ i u nas przestaj¹ byæ postrzegane jako alkohol.

To samo dotyczy piwa. Piwo masowo spo¿ywa m³odzie¿.

Sta³o siê ono napojem tak popularne jak oran¿ada. Trud-

no wyobraziæ sobie spotkanie towarzyski bez piwa, oczy-

Ma³gorzata Klecka przyjmuje odznaczenie Zas³uzony dla

Ochrony Zdrowia. Foto: Picasa Web Albums (M.Klecka)
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wiœcie nie jednego. ¯adna impreza masowa nie jest po-

zbawiona ³atwego dostêpu do wszelkich gatunków piwa

oferowanego na rynku.

Piwo (szklanka 250 ml) = lampka wina (100 ml) = kieli-

szek wódki (30 ml). To wszystko zawiera ten sam alko-

hol etylowy tyle, ¿e w ró¿nych stê¿eniach. A wiêc ka¿da

z powy¿ej przedstawionych porcji napoju alkoholowego

daje nam oko³o 10 g czystego alkoholu etylowego do

naszego organizmu. Pó³ godziny po spo¿yciu takiej ilo-

œci alkoholu, jego stê¿enie we krwi dziecka bêdzie takie

samo2 jak u matki.

Jeœli kobieta w ci¹¿y - nawet w pierwszych tygodniach

ci¹¿y pije, to pije razem z ni¹ bêd¹ce w jej ³onie dziecko.

Ka¿da iloœæ wypitego alkoholu dzia³a toksycznie na p³ód

co prowadzi do uszkodzeñ w obrêbie Oœrodkowego Uk³a-

du Nerwowego.

Równie¿ w okresie karmienia piersi¹ - dziecko od¿ywia siê

tym co jego mama!

Gdy do tego do³o¿ymy obni¿enie wieku inicjacji seksual-

nej - do której czêsto dochodzi w³aœnie na dyskotekach,

podczas imprez towarzyskich, gdzie nieod³¹cznym atrybu-

tem jest piwo, tym samym zwiêksza siê ryzyko uszkodze-

nia dziecka w fazie embrionalnej. Nie dotyczy to tylko tzw

osób z marginesu, alkoholików, ale tak¿e tych kobiet, które

okazjonalnie „œwiêtuj¹” jednym piwem, jedn¹ lampk¹ wina

czy to zdanie matury, imieniny, nowe auto itd. Nie ma dla

dziecka bezpiecznej dawki alkoholu. A pamiêtaæ stale mu-

simy o tym, ¿e z dzieckiem mamy do czynienia nie tylko po

jego urodzeniu.

¯ycie dziecka zaczyna siê od jego poczêcia,

o czym naucza i stale przypomina Koœció³ i co w tym

wypadku nie jest jedynie „dogmatem”, ale

konkretnym medycznym dowodem.

A skutek takiej bezmyœlnoœci i g³upoty „ jednej nocy czy

jednej imprezy” mo¿e byæ tragiczny w skutkach dla dziec-

ka. I to ju¿ niestety na ca³e jego ¿ycie.

Tak wiêc mo¿emy niejako wyró¿niæ dwa rodzaje aborcji czyli

zabicia dziecka. To fizyczne w okresie ci¹¿y w ³onie matki.

I aborcjê roz³o¿on¹ w czasie, gdy kobieta urodzi dziecko,

które sama narazi³a podczas ci¹¿y na trwa³e kalectwo.

Sk¹d siê bior¹ dzieci z FAS?

Naj³atwiej zdiagnozowaæ mo¿na takie dzieci bêd¹ce w do-

mach dziecka, w rodzinach zastêpczych i adopcyjnych. To

w te miejsca trafiaj¹, wczeœniej odrzucone przez biologicz-

nych rodziców. A wiêc pochodz¹ z rodzin dysfunkcyjnych,

gdzie nie mia³y zapewnionej nale¿ytej opieki fizycznej,

emocjonalnej i materialnej. W domach tych, z regu³y chle-

bem powszednim by³y: alkohol, bieda, niew³aœciwe warun-

ki sanitarno- higieniczne, awantury.

Te dzieci ze wzglêdu na niepokoj¹ce zaburzenia zachowa-

nia s¹ diagnozowane stosunkowo wczeœnie. Jeœli do tego

dokumentacja s¹downicza czy policyjna potwierdza wy¿ej

podane warunki, to jest bardzo prawdopodobne, ¿e dziec-

ko ma w³aœnie zespó³ FAS.

Ale s¹ rodziny z pozoru normalne, zamo¿ne, wykszta³co-

ne. Tam mog³o dojœæ do wczeœniej wspomnianych przypad-

ków okazjonalnego spo¿ycia alkoholu. I te dzieci stanowi¹

powa¿ny „problem” dla rodziców. Czy matce wystarczy od-

wagi aby potwierdziæ przed lekarzem, ¿e w okresie ci¹¿y –

nie wiedzia³a, ¿e jest w stanie b³ogos³awionym? Czy mo¿e

ma „pochwaliæ siê” tym, ¿e nie widzia³a niczego z³ego w

okazjonalnym spo¿yciu wina/ szampana czy ma³ego piwa?

Czy zdo³a teraz moralnie unieœæ ciê¿ar diagnozy, i¿ dziec-

ko bêdzie na ca³e ¿ycie mia³o uszkodzenie OUN w³aœnie z

powodu swojej beztroski?

FAS – najogólniej czym siê objawia?

Mog¹ to byæ zmiany fizyczne- deficyt wzrostu, wagi, obwo-

du g³owy, deformacje budowy koñczyn, wady narz¹dów

wewnêtrznych itd.

Ale najgorsze chyba s¹ zmiany jakie zachodz¹ w psy-

chice dziecka i w jego zachowaniu. Z pozoru jest to

zachowanie patologiczne, mo¿na czasem u¿yæ s³o-

wa- psychopatyczne. Ale czy tak jest naprawdê? Czy

te¿ dziecko takie mówi do nas po prostu „innym jêzy-

kiem”, którego musimy siê nauczyæ, a w³aœciwie stale

uczyæ. Przychodzi nam ¿yæ i pracowaæ z dzieckiem, gdzie

wszelkie tradycyjne, nawet te najbardziej skrajne meto-

dy wychowawcze w ogóle nie skutkuj¹ lub czêstokroæ daj¹

zupe³nie odwrotne efekty od zamierzonych. Przychodzi

czas na uœwiadomienie sobie, ¿e to dziecko z FAS NI-

GDY nie doroœnie… ¯e to nie my go zmienimy, ale to my

musimy zmieniæ siebie, nasze nastawienie wobec jego

„nienormalnego, a czêsto bolesnego” sposobu wyra¿a-

nia uczuæ. A w koñcu to w³aœnie my musimy pogodziæ siê

z tym, ¿e to nie ono bêdzie kiedyœ samodzielne, ale to

my na pozór w pe³ni inteligentnemu dziecku musimy przy-

gotowaæ miejsce na jego dalsz¹ egzystencjê, które stale

bêdzie „dzieckiem”.

Wiêcej na stronie: http://www.jaworze.pl/index.php/con-

tent,339,557

Opracowa³ na podstawie materia³ów PARPA:

Piotr Filipkowski
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Z DZIA£ALNOŒCI STOWARZYSZEÑ...

Z ¿ycia POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO

Do tradycji comiesiêcznych Spotkañ PTEw w Jaworzu na-

le¿y przypominanie postaci zas³u¿onych dla Koœcio³a, Oj-

czyzny, parafii i œrodowiska.

-Tak by³o przedostatnim razem, kiedy to przypomniana zo-

sta³a postaæ Ks. Bpa Karola Kotuli (1884-1968). Jego ¿ycie

i dzia³alnoœæ zreferowa³ in¿. Józef Król – Prezes Zarz¹du

G³ównego PTEw.

-Kolejne wrzeœniowe Zebranie PTEw. w Jaworzu up³ynê³o

pod has³em Jubileuszu 100-nej rocznicy urodzin ks. rad-

cy Artura Gerwina – wikariusza w Ustroniu (1931-32), pro-

boszcza w Jaworzu (1932-39), II proboszcza w Cieszynie

(1948-62) i I proboszcza tam¿e (1963-67).

Prelekcjê wyg³osi³ ks. radca Ryszard Janik – oto naj-

wa¿niejsze wydarzenia z bogatej biografii ks. Artura Gerwi-

na podane przez Prelegenta:

Ks. Artur Gerwin na œwiat

przyszed³ w £om¿y 13 wrze-

œnia 1909 roku jako syn Fry-

deryka Artura Gerwina – pry-

watnego urzêdnika i Marty z

Kolbergów. Pochodzi³ z fran-

cuskiej rodziny hugenotów,

którzy osiedlili siê w Polsce.

Jego dziadek zamieszka³ w

Warszawie, a ojciec osiedli³

siê w £om¿y. Rodzina ta za-

symilowa³a siê ze œrodo-

wiskiem polskim i za swe

polskie przekonania wielokrotnie by³a przeœladowana przez

wszystkie totalitaryzmy. Wpierw zostali zes³ani przez Ro-

sjan do Odessy, a póŸniej do Krasnego Jaru w Guberni Astra-

chañskiej. Po zakoñczeniu wojny w 1918 roku i powrocie do

kraju rozpocz¹³ naukê w Gimnazjum Pañstwowym w £om¿y,

które ukoñczy³ w 1926 roku. W tym samym roku rozpocz¹³

studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu War-

szawskiego. Studia ukoñczy³ w 1931 roku uzyskuj¹c dyplom

i zosta³ ordynowany (wyœwiêcony) przez Ks. Bpa Juliusza

Burschego 11.10.1931 roku w Warszawie. Po ordynacji otrzy-

ma³ nominacjê na stanowisko wikariusza w Ustroniu. Z chwil¹

nieoczekiwanego odejœcia ks. Jana Lasoty z Jaworza na zwol-

nione stanowisko proboszcza zostaj³ wybrany 14.12.1932 ks.

A. Gerwin. Po zdaniu II Egzaminu Koœcielnego – 18.10.1933

zostaj³ instalowany na proboszcza Parafii E-A w Jaworzu. W

czasie Jego duszpasterskiej s³u¿by w Jaworzu zosta³a roz-

budowana kaplica cmentarna w filiale w Jasienicy w 1934

roku, do której sprowadzono tak¿e dzwony, w tym czasie

przeprowadzono remont koœcio³a w Jaworzu w³¹cznie z ma-

lowaniem wnêtrza i wprowadzeniem pr¹du elektrycznego do

koœcio³a. W Jaworzu by³ Prezesem Zwi¹zku Polskiej M³o-

dzie¿y Ewangelickiej, w której ko³ach w Jaworzu, Jasienicy i

Wieszczêtach wyg³asza³ odczyty o tematyce historycznej,

konfesyjnej i spo³eczno-politycznej. W tym czasie pe³ni³ funk-

cjê cz³onka Zarz¹dów: Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

i Stowarzyszenia Ksiê¿y Ewangelickich oraz by³ cz³onkiem

Macierzy Szkolnej. Nadszed³ czas okupacji hitlerowskiej. Ks.

A. Gerwin o wyraziœcie sprecyzowanych polskich przekona-

niach nie uszed³ uwadze okupanta i po raz drugi dozna³ upo-

korzenia i cierpienia od obcych przeœladowców, kiedy

13.12.1939 roku zosta³ aresztowany przez Gestapo i osa-

dzony w Bielsku, gdzie przebywa³ do kwietnia 1940 r. W tym

czasie ¿ona z dwójk¹ dzieci musia³a wyprowadziæ siê z ple-

banii jaworzañskiej, a nadto pozostawa³a bez œrodków do

¿ycia, gdy¿ w³adze pozbawi³y jej mê¿a urzêdu duchownego.

W kwietniu 1940 r. zosta³ przewieziony do obozu koncentra-

cyjnego w Sachsenhausen, a w grudniu 1940 r. przeniesio-

no go do Dachau, sk¹d zwolniony zosta³ w sierpniu 1942

roku z powodu licznych chorób. Powróci³ do Cieszyna, gdzie

rozpocz¹³ pracê w fabryce chemicznej Avenarius, ale po od-

mówieniu mu przez Gestapo prawa pobytu zosta³ skierowa-

ny na roboty przymusowe do Kêdzierzyna w fabryce che-

micznej I. G. Farbenindustrie. Tam przebywa³ do czerwca

1944 r., kiedy na skutek chorób zosta³ uznany za niezdolne-

go do pracy i przeszed³ ju¿ w KoŸlu, a potem w Cieszynie w

sumie 8(!!!) operacji. Po wyzwoleniu w 1945 r. w Cieszynie

przyst¹pi³ do s³u¿by w Koœciele. W 1948 roku zosta³ wybra-

ny II proboszczem w Parafii E-A w Cieszynie, a w dn. 1 stycz-

nia 1963 r. obj¹³ parafiê – jako I proboszcz. W czasie powo-

jennym rodzina ks. Gerwina tak¿e musia³a znosiæ wiele upo-

korzeñ ze strony w³adzy komunistycznej min. przez pozba-

wianie stanowisk niektórych cz³onków i inne szykany. Ks. A.

Gerwin po wojnie by³ radc¹ i wice-prezesem Konsystorza

Koœcio³a E-A, cz³onkiem Synodu Koœcio³a i Wydzia³u Syno-

dalnego w którym by³ sekretarzem, cz³onkiem Komisji Eg-

zaminacyjnej przy Konsystorzu. Reprezentowa³ Koœció³

Ewangelicki za granic¹ na konferencjach i sympozjach w:

Austrii, Niemczech, Finlandii, Szwecji. Splot prze¿yæ osobi-

stych i tragedii rodzinnych w czasach wojny da³y znaæ po-

nownie o sobie, tak i¿ 22.08.1967 roku ks. Artur Gerwin

umar³ w szpitalu w Katowicach. Pogrzeb odby³ siê w Cie-

szynie 25.08. z udzia³em 50-ciu ksiê¿y – z kazaniami ks.

bpa A Wantu³y i ks. dra A. Jaguckiego.
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„Przesz³oœæ Jego pe³na by³a doœwiadczeñ, teraŸniejszoœæ

budowana na niezale¿noœci Jego myœli, a wraz nimi z³¹-

czona przysz³oœæ, ku której patrzy³ z niezmienn¹ wiar¹ i

pewn¹ nadziej¹ gruntowan¹ na Chrystusie, który by³, jest

i na zawsze pozostaje ten sam”/ks. R. J. /„To by³o has³em

i drogowskazem ¿ycia ks. Gerwina. Czy mo¿na coœ wa¿-

niejszego i bardziej istotnego powiedzieæ o ¿yciu i dzia³al-

noœci ksiêdza?”/w dniu pogrzebu ks. Gerwina - ks. bp.

Andrzej Wantu³a/

Jan Kliber

Z ¿ycia parafii katolickiej pw. Opatrznoœci Bo¿ej

Dla wiernych koœcio³a katolickiego od stuleci szczególnym miej-

scem umacniania wiary i osobistej wiêzi z Bogiem by³y sanktu-

aria. W Polsce mamy ich wiele. Jedno jest tu¿ „za miedz¹”

czyli pod drugiej stronie grzbietu Klimczoka. Tym miejscem

jest sanktuarium maryjne w Szczyrku na

Górce. W niedzielê 20 wrzeœnia tak¿e wier-

ni naszej parafii w³¹czyli siê w obchody I

rocznicy koronacji obrazu Matki Bo¿ej

Królowej Polski w Szczyrku na Górce.

W tym dniu Msza œwiêta by³a sprawowana

pod przewodnictwem ks bp Tadeusza Ra-

koczego, który poœwiêci³ tablicê upamiêt-

niaj¹c¹ wydarzenie sprzed roku oraz kró-

lewskie ber³o, które zosta³o umieszczone na

obrazie, a zosta³o zrobione z wotów ofiaro-

wanych przez pielgrzymów. Cz³onkowie Pa-

rafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej oraz

licznie zebrana m³odzie¿ wraz z wikariuszem

ks Klaudiuszem Dzikim poszli przez B³at-

niê – Klimczok do Szczyrku na Górkê. Na miejsce przybyliœmy

tu¿ przed godzin¹ 13.00. Czeœæ starszych parafian zdecydo-

wa³a siê na wyjazd do Szczyrku samochodem. Dziêki zainsta-

lowanemu ekranowi mogliœmy bez przeszkód uczestniczyæ w

tym wszystkim, co dzia³o siê w œwi¹tyni. Na uroczystoœci nie

zabrak³o w³odarzy naszego powiatu z starost¹ Andrzejem

P³onk¹ i przewodnicz¹cym Rady Powiatu Romanem Migda-

³em na czele.

Dla tych, którzy w Jaworzu mieszkaj¹ od niedawna byæ

mo¿e miejsce to pozostaje jeszcze nieznane. Warto wiêc

przybli¿yæ czytelnikom kilka informacji dotycz¹cych tego

szczególnego dla katolików miejsca.

Wszystko rozpoczê³o siê 25 maja 1894 r. W miejscu zwanym

Przykr¹ Kêp¹, na tle bukowego drzewa 12-letniej wówczas Ju-

liannie Pezda objawi³a siê Matka Bo¿a.

Wieœæ o tych wydarzeniach rozesz³a siê po

okolicy. Coraz liczniej przybywa³y piel-

grzymki z ̄ ywiecczyzny i Beskidu Œl¹skie-

go. Wkrótce na buku, na którym ukaza³a

siê Matka Zbawiciela, zawieszono obraz

Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, przywiezio-

ny przez wiernych z Ustronia. W listopa-

dzie 1894 r. podjêto decyzjê o wybudowa-

niu w tym miejscu drewnianej kaplicy. Ko-

œció³ zaœ powsta³ w latach 1948-53.

Sanktuarium Maryjne na Górce to nie tyl-

ko œwi¹tynia, ale tak¿e teren wokó³ niej. Z

boku przy wejœciu do koœcio³a znajduje siê

Kaplica Objawienia z zachowanym do dziœ

dnia bukiem na tle, którego 25 lipca 1894 roku ukaza³a siê dziew-

czynkom Piêkna Pani. Dodatkowo za sanktuarium, w niewiel-

kiej odleg³oœci znajduje siê Grota Matki Bo¿ej i ”cudowne Ÿró-

de³ko” z krystalicznie czyst¹ wod¹.

W ubieg³ym roku 21 wrzeœnia obraz Najœwiêtszej Maryi

Panny zosta³ koronowany przez kardyna³a ks Stanis³awa

Dziwisza . Z dniem 21 wrzeœnia 2008 r. maryjne sanktu-

arium ze Szczyrku do³¹czy³o do dwóch innych, w których

znajduj¹ siê wizerunki Matki Bo¿ej z papieskimi koronami.

W 1965 r. ukoronowano obraz w Rychwa³dzie k. ¯ywca,

a w 1993 r. ³askami s³yn¹c¹ figurê Matki Bo¿ej Bolesnej

w Ha³cnowie k. Bielska-Bia³ej.

Uczestnik Pielgrzymki

Z pielgrzymk¹ do tronu Pani Beskidu Œl¹skiego
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POSIADY TMJ

TOWARZYSTWO MI£OŒNIKÓW JAWORZA

Zarz¹d Towarzystwa Mi³oœników

Jaworza

sk³ada serdeczne gratulacje

Adamowi R. Kwieciñskiemu,

z okazji powo³ania na stanowisko

Prorektora ds. rozwoju w Bielskiej

Wy¿szej Szkole im. Józefa Tyszkiewicza

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o nag³ej œmierci

 Urszuli Wróbel

wieloletniej kronikarki Towarzystwa Mi³oœników Jaworza,

Wyrazy wspó³czucia sk³adamy synowi Tomaszowi oraz ca³ej Rodzinie

Tak trudno ¿egnaæ na zawsze Kogoœ, kto jeszcze móg³ byæ z nami….

Zarz¹d Towarzystwa Mi³oœników Jaworza

W góry tylko z przewodnikiem
Rozs¹dny, m¹dry i godny zaufania- taki powinien byæ prze-

wodnik górski. Wiedz¹ o tym najlepiej cz³onkowie Akade-

mickiego Ko³a Przewodników Górskich z Bielska- Bia³ej.

Podczas wrzeœniowych posiad zorganizowanych przez To-

warzystwo Mi³oœników Jaworza mo¿na by³o poznaæ nie tyl-

ko historiê bielskiego ko³a, ale równie¿ ogl¹dn¹æ interesu-

j¹ce fotografie. Te prezentowali Tomasz Zalot wiceprezes

AKPG oraz Ewa i Stanis³aw Hoczek, jedni z za³o¿ycieli

organizacji. Na zdjêciach z wypraw mo¿na by³o podziwiaæ

urocze widoki nie tylko z naszego

kraju, ale i z Ukrainy, Czech czy

S³owacji. Podczas imprezy zosta³

zorganizowany konkurs dotycz¹cy

tego co mówili i eksponowali prele-

genci. Nagrod¹ by³a ksi¹¿ka pt:

„Dziesi¹ty roczek AKPG”.

Akademickie Ko³o Przewodników Górskich dzia³a od

maja 1993 roku. Za³o¿ycielami byli przewodnicy, którzy

zdali egzamin na drug¹ klasê - mówi Tomasz Zalot - na

pocz¹tku ko³o dzia³a³o przy Filii Politechniki £ódzkiej,

obecnie mieœci siê przy Akademii Techniczno- Humani-

stycznej. By znaleŸæ siê w szacownym gronie trzeba

mieæ skoñczone 18 lat - górnej granicy wieku nie ma - i

oczywiœcie byæ przewodnikiem górskim. Tomasz Zalot

t³umaczy, ¿e do najwa¿niejszych zadañ AKPG nale¿y

organizowanie kursów dla przewodników beskidzkich

klasy Trzeciej. Takich kursów od pocz¹tku istnienia zor-

ganizowaliœmy szeœæ, teraz jesieni¹ bêdzie siódmy.

Spod naszej rêki wysz³o blisko 60-ciu znawców górskich

szlaków. Do tego oczywiœcie organizujemy wycieczki,

rajdy, obozy wêdrowne.
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Wiceprezesa zapytaliœmy tak¿e co to znaczy byæ przewod-

nikiem górskim- to znaczy umieæ prowadziæ ludzi z rozs¹d-

kiem, m¹droœci¹ i odpowiedzialnoœci¹. To znaczy mieæ sza-

cunek do gór, ale nade wszystko do cz³owieka – bez zasta-

nowienia wymienia Tomasz Zalot - musi to byæ osoba ce-

chuj¹ca siê doskona³¹ orientacj¹ w terenie i znaj¹ca uwa-

runkowania pogodowe.

Warto przypomnieæ , ¿e aura w górach mo¿e zmieniaæ siê

bardzo szybko.

Jeœli natomiast ktoœ myœli, ¿e bycie przewodnikiem gór-

skim to ³atwe zajêcie, myli siê. Bowiem to co liczy siê dla

turystów w dzisiejszych czasach, to dobry hotel, wykwint-

ne jedzenie i dogodny dojazd. Jak siê okazuje w stosunku

do lat ubieg³ych znacznie zmala³a iloœæ typowo górskich

wêdrówek – twierdzi wiceprezes AKPG.

Warto przy okazji zachêciæ wszystkich do wyjœcia na be-

skidzkie szlaki. Pogoda jest wymarzona, a ka¿dy z nas wie,

¿e jesieñ- tak s³oneczna- najpiêkniejsza jest w³aœnie w gó-

rach. Tam nie tylko mo¿emy odetchn¹æ pe³n¹ piersi¹, ale

przede wszystkim nasyciæ cudnymi barwami oczy i duszê.

Z takim zastrzykiem energii inaczej podchodzi siê do ¿ycia,

a kiedy spojrzeæ ze szczytów górskich na rzeczywistoœæ, to

i problemy wydaj¹ siê mniejsze i nie tak straszne.

Do tematu wycieczek górskich bêdziemy jeszcze wracaæ,

prezentuj¹c ciekawsze szlaki i zachêcaj¹c do czynnego od-

poczynku.

Opracowa³a Agata Jêdrysko

Z dzia³alnoœci Stowarzyszenia Nasze Jaworze

Zgodnie z planem dzia³alnoœci Stowarzyszenia Nasze

Jaworze, Wêgry odwiedzi³a 48 osobowa grupa miesz-

kañców Jaworza. A konkretnie pojechaliœmy do zaprzy-

jaŸnionej gminy wêgierskiej Jaszszentandras, gdzie

spotkaliœmy siê przy ognisku integracyjnym z miesz-

kañcami Wêgier, Holandii i Niemiec. Przekazaliœmy

nasz jaworzañski regionalny ko³ocz do¿ynkowy w³adzom

Jaszentandras. Ponadto uraczyliœmy ich innymi naszy-

mi regionalnymi wypiekami. Wizyta ta zbieg³a siê w

czasie z œwiêtem regionalnym w pobliskim Egerze. Tak

Wêgier - Polak dwa bratanki, czyli jaworzanie z wizyt¹ w Jaszszentandras

wiêc by³a okazja do poznania miejscowego folkloru.

Oczywiœcie nie mo¿na by³o omin¹æ swego rodzaju wi-

zytówki tego rejonu, jakim s¹ winnice w Dolinie Piêknej

Pani.

Zygmunt Podkówka

Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Nasze Jaworze
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Z wizyt¹ w Galerii na Zdrojowej

W Galerii na Zdrojowej sierpieñ i wrzesieñ to bynajmniej

nie czas odpoczynku. Oprócz zajêæ, jakie odbywaj¹ siê tu

w ramach realizowanych projektów szkoleniowych Kapita³

Ludzki, Galeria otworzy³a swe podwoje dla twórców .

I tak w dniach 28 sierpnia do 11 wrzeœnia mogliœmy podzi-

wiaæ zdjêcia autorstwa Ryszarda Stanclika i Tomasza

Wróbla, entuzjastów uwieczniania w fotografii zarówno

wydarzeñ gminnych, jak i przyrody. Wystawa by³a zatytu³o-

wana „Zachody S³oñca”.

Ryszard Stanclik fotografowaniem zajmuje siê amatorsko

od lat 60-tych XX wieku. Jak wspomina- pierwszym zdjê-

ciem, jakie zrobi³ by³a panorama pó³nocnej czêœci Jawo-

rza. Zami³owanie do fotografii odziedziczy³ po swoim ojcu

– Karolu Stancliku. Ryszard lubi zatrzymywaæ w kadrze

otaczaj¹c¹ przyrodê, krajobrazy, góry i oczywiœcie urokli-

we Jaworze. W tym przypadku na fotografiach od d³u¿sze-

go czasu uwiecznia to, co przemija- dawn¹ architekturê,

zmieniaj¹cy siê pod wp³ywem postêpu urbanizacyjnego

krajobraz, ale tak¿e ró¿ne wydarzenia kulturalne odbywa-

j¹ce siê w naszej gminie. Fotografie Ryszarda Stanclika

by³y ju¿ wielokrotnie prezentowane m.in. w Beskidzkim

Zarz¹dzie PTTK, gdzie zyska³y uznanie jurorów, w ten spo-

sób pojawi³y siê pierwsze nagrody i wyró¿nienia. Ponadto

fotografik swoje prace wystawia³ w Ksi¹¿nicy Beskidzkiej w

Bielsku-Bia³ej, w Cieszynie – w Domu Narodowym oraz w

Muzeum, zaœ przez ca³y rok mo¿emy je podziwiaæ w Gale-

rii Pod Groniem (ul. Zajêcza) u pp. Steklów.

Przy tej okazji nale¿y wspomnieæ o drugim hobby – pasji

Ryszarda - jest ni¹ zbieranie dawnych widokówek, tak¿e

tych z Jaworza. Pasja znalaz³a swe odbicie w unikatowym

w skali kraju – i jak na tak ma³¹ gminê- albumie zatytu³owa-

nym :„Jaworze w dawnej fotografii do 1945 roku”.

Z kolei Tomasz Wróbel, jak sam mówi - pasjê fotografo-

wania tak¿e odziedziczy³ chyba po ojcu, który nie tylko za-

trzymywa³ czas w zdjêciach, ale te¿ piêknie malowa³ i ry-

sowa³. Aparat by³ zawsze obecny w moim domu, a pierw-

szym modelem by³a Smiena 8m, któr¹ otrzyma³em w wie-

ku 10 lat- wspomina Tomasz Wróbel.

Jednak prawdziwa pasja i rozwój umiejêtnoœci to rok 2004,

to tak¿e przygoda z aparatem cyfrowym.

Dziêki Towarzystwu Mi³oœników Jaworza pierwsz¹ wystaw¹

by³a wspólna z Ryszardem Stanclikiem ekspozycja prezen-

tuj¹ca piêkno Tatr.

Tomasz Wróbel najchêtniej fotografuje krajobrazy- góry

(szczególnie Tatry), jak i poci¹gaj¹ go fotoreporta¿e, rajdy

samochodowe i samoloty.

Jak sam mówi- fotografia to hobby, dziêki któremu mo¿-

na zobaczyæ œwiat z zupe³nie innej perspektywy, a tak¿e

dotrzeæ w miejsca, których bez aparatu nie mia³bym oka-

zji zobaczyæ.

*  *  *  *  *

Od 21 do 30 wrzeœnia w Galerii eksponowany by³ zupe³nie

inny gatunek sztuki - ceramika artystyczna.

Na wystawie pt. „Emocja materii” Wioletta Kuœ- mieszkanka

Jaworza- prezentowa³a swoje prace. Tym razem nie jest to
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wy³¹cznie hobby, a pasja zwi¹zana z wykonywanym zawo-

dem. To czêœæ mojej pracy zawodowej. Ukoñczy³am Uniwer-

sytet Œl¹ski – kierunek grafik warsztatowy mówi Wioletta Kuœ

- tutaj prezentujê swoje wyroby ceramiczne, a wiêc misy, na-

czynia, ale i bi¿uteriê oraz maski. Konkretnie zajmujê siê de-

koracj¹ wnêtrz, a wiêc na zamówienie konkretnego klienta

przygotowujê swoje wyroby tak, aby sprostaæ oczekiwaniom i

gustom zleceniodawcy. Moje wyroby artystyczne to g³ównie

oferta dla osób ceni¹cych indywidualizm, lubi¹cych niebanal-

ne ozdoby wnêtrz, jak i unikatow¹ bi¿uteriê ceramiczn¹. Jest

to podkreœlenie swoistoœci domu i jego mieszkañców.

By³a to pierwsza wystawa artystki. Byæ mo¿e dziêki takim

ekspozycjom odkryte zostan¹ prawdziwe talenty.

Piotr Filipkowski

NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯

Pierwszego dnia wrzeœnia, podobnie jak we wszystkich szko-

³ach w kraju, rozpocz¹³ siê w nowy rok szkolny. 39 wycho-

wanków rozpoczê³o naukê w szkole podstawowej i gimna-

zjum. „Starzy” wychowankowie witali znajome k¹ty, nowi

dopiero siê aklimatyzowali. W zaakceptowaniu pobytu w

oœrodku, oswojeniu siê z nowym miejscem, pomagali im

wychowawcy, nauczyciele i koledzy.

Nie by³o czasu na têsknotê za domem i nudê, poniewa¿

du¿o siê dzia³o. W pi¹tek, 18 wrzeœnia, MOW do³¹czy³o

do ogólnopolskiej akcji „Sprz¹tanie œwiata”, w tym roku

przebiegaj¹cej pod has³em „Pomagajmy Ziemi – codzien-

nie”. Po zapoznaniu przez nauczycieli z za³o¿eniami i

ide¹ akcji, wszyscy uczniowie wyposa¿eni w worki i rê-

kawice wyruszyli w stronê amfiteatru, parku, i pobliskich

skwerów. Sprz¹tali tak¿e trudno dostêpne tereny wzd³u¿

strumyka. Efektem dwugodzinnej pracy by³o kilkadzie-

si¹t worków ze œmieciami. Po pracy - nagroda w postaci

ogniska. Akcjê, jak co roku koordynowa³ Miros³aw Hyjek

(nauczyciel biologii).

Z ¯YCIA MOW

Piêkna pogoda, która zawita³a w drugiej po³owie wrzeœnia

wrêcz prosi³a, by j¹ wykorzystaæ na piesze wêdrówki. Na dwu-

dniow¹ górsk¹ wyprawê wyruszyli z wychowankami: Joanna

Wojdan, Jaros³aw Bonczek i Robert Broda. Od 22 do 23 wrze-

œnia wêdrowali po Beskidzie Wysokim. Punktem wyjœcia

by³a Zubrzyca Górna, sk¹d zielonym szlakiem przez pasmo

Policy (1369 m n.p.m.) dotarli do Prze³êczy Krowiarki. Dalej
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„¯egnajcie letnie przygody. Witaj nam

szko³o radosna!”
1 wrzeœnia znów powitaliœmy nowy rok szkolny 2009/2010.

Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê m.in. wójt gminy

Zdzis³aw Bylok, wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zbigniew

Putek i przewodnicz¹ca Rady Rodziców Ewa Kaintor. Licz-

nie przybyli na uroczystoœæ pracownicy szko³y, rodzice i

uczniowie.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, odœpiewano hymn

pañstwowy i dyrektor szko³y Maria Strzelczyk powita³a wszyst-

kich zebranych. Szczególnie ciep³o zwróci³a siê do pierw-

szoklasistów, którzy w czerwcu po¿egnali przedszkole i dziœ

po raz pierwszy przekroczyli próg szko³y - „Oby nasza szko-

³a by³a dla Was drugim domem, w którym spotkacie mi³ych

kolegów i kole¿anki oraz wspania³ych nauczycieli” . Wszyst-

Z ̄ YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1

czerwonym szlakiem na Markowe Szczawiny, gdzie przewi-

dziany by³ nocleg (jeszcze w starym schronisku, gdy¿ nowy

budynek zostanie oddany do u¿ytku w paŸdzierniku). Kolejny

dzieñ to poranna pobudka i dalsza wêdrówka. Uczestników

wycieczki czeka³o nie lada wyzwanie – zdobycie „królowej

Beskidów” – Babiej Góry (1725 m n.p.m.). Entuzjazm by³ tym

wiêkszy, ¿e wchodzili Perci¹ Akademick¹. Dalej czerwony szlak

wiód³ przez Ma³¹ Babi¹ i Mêdralow¹. Po czterech godzinach

marszu wszyscy dotarli do Bystrej, sk¹d zmêczeni ale zado-

woleni dotarli do oœrodka.

To nie koniec w temacie æwiczenia kondycji fizycznej. Na-

stêpnego dnia (24 wrzeœnia) 20 ch³opców wziê³o udzia³ w III

Biegu Prze³ajowym zorganizowanym przez: Ireneusza

Brudnego, Rafa³a Stronczyñskiego i Mariusza Skoczylasa.

Trasa wynosi³a ok. 2,5 km i prowadzi³a z terenu MOW do

okolic amfiteatru i z powrotem. Pierwszy czas 7,27 uzyska³

Micha³ Szalonka, uczeñ klasy II. Szeœciu najlepszych bie-

gaczy weŸmie udzia³ w Ogólnopolskim Biegu Prze³ajowym

w MOW w Krupskim M³ynie.

Miesi¹c zakoñczy³ konkurs gwary œl¹skiej, zorganizowa-

ny przez Aleksandrê Szeligê. Wychowankowie, zarówno ci

pochodz¹cy ze Œl¹ska i Zag³êbia (jest ich w MOW wielu),

jak i z innych stron recytowali œl¹skie wiersze i „wice” oraz

t³umaczyli popularne zwroty „ze œl¹skiego na nasze”. Œl¹-

skie pieœni ludowe przygotowa³a Barbara Frydel – Ociepka.

 Aleksandra Szeliga

kim uczniom ¿yczy³a natomiast du¿o wiary w siebie i swoje

mo¿liwoœci, wytrwa³oœci w zdobywaniu jak najlepszych ocen

oraz wysokich lokat w konkursach i zawodach. Zwracaj¹c

siê do nauczycieli, ¿yczy³a im satysfakcji z wykonywanej

pracy, zapa³u w doskonaleniu warsztatu zawodowego i opty-

mizmu w dobie nowej podstawy programowej.

W wyst¹pieniu znalaz³y siê te¿ s³owa pod adresem rodzi-

ców, których pomoc jest we wspó³czesnej szkole niezbêdna.

Dyrektor M.Strzelczyk ¿yczy³a im pociechy i dumy z dzieci

oraz ¿ywi³a nadziejê, ¿e wspólne dzia³ania pomog¹ stwo-

rzyæ dobr¹, przyjazn¹ wszystkim szko³ê. Mówi³a równie¿ o

prawid³owym funkcjonowaniu placówki dziêki opiece nad ni¹

organu prowadz¹cego, wójta gminy, samorz¹du i instytucji

lokalnych- „Wierzymy, ¿e troska o warunki w jakich kszta³c¹

siê nasze dzieci, jest trosk¹ nie tylko nauczycieli, dyrekcji i

pracowników obs³ugi, ale tak¿e w³adz samorz¹dowych, któ-

re dbaj¹ o nas i pomagaj¹ w budowaniu wizerunku szko³y”.

Koñcz¹c swoje przemówienie, Maria Strzelczyk nawi¹za³a

do 70-tej rocznicy wybuchu II Wojny Œwiatowej. Aby uczciæ
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pamiêæ poleg³ych, poprosi³a delegacjê uczniów o z³o¿enie

wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem ofiar hitleryzmu.

Po czêœci oficjalnej rozpocz¹³ siê program artystyczny, który

przygotowa³a klasa 6c pod opiek¹ nauczycielek- Gra¿yny

Machnik i Teresy Adamus. Podczas wystêpów uczniowie

na weso³o wspominali czas letniej kaniku³y, przebrani za

wczasowiczów z nieod³¹cznym le¿akiem, bo „zawsze le-

piej opalaæ siê na tarasie, ani¿eli siedzieæ w klasie”. I doda-

wali otuchy szkolnej braci piosenk¹ kabaretu OTTO:

 „Wakacje, znów bêd¹ wakacje!

 Na pewno mam racjê,

 Wakacje bêd¹ znów!”

 Tomasz Zdunek

Z ¯YCIA GIMNAZJUM

Gimnazjaliœci w Instytucie Fizyki Uni-

wersytetu Œl¹skiego w Katowicach

Po raz 25 w Instytucie Fizyki Uni-

wersytetu Œl¹skiego odby³y siê

„spotkania”  poœwiêcone „Osobliwo-

œciom Œwiata Fizyki”.  S³owo spo-

tkania na pewno nie oddaje ca³ej

gamy mo¿liwoœci prezentacji Insty-

tutu Fizyki, ale dla wielu uczniów wizyta w ró¿nego typu

pracowniach na d³ugo pozostanie w pamiêci.

Na pocz¹tku nasi gimnazjaliœci zobaczyli pracowniê rezo-

nansu, a w niej w jaki sposób powstaj¹ fale magnetyczne i

co mog¹ powodowaæ w otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci. I tak

przekonali siê naocznie, ¿e np. zmiana czêstotliwoœci fali

powoduje zmianê jej kszta³tu, co piêknie pokaza³y ziarenka

piasku na metalowej p³ytce, która w³aœnie przy pomocy fal.

Z pracowni rezonansu przenieœli siê „laboratorium dynamiki”

tzn. poznali zastosowanie zasad dynamiki Newtona w prakty-

ce. Przekonali siê równie¿ dlaczego ³ódŸ podwodna nie tonie,

ale mo¿e siê zanurzaæ i wyp³ywaæ na powierzchniê wody. W

koñcowej fazie pokazu prowadz¹cy ochlapa³ wiêkszoœæ osób

na sali wod¹, pokazuj¹c dzia³anie gaœnicy przy pomocy po-

Rok 2009 obchodzony jest jako Œwiatowy Rok Astronomii

wietrza z odkurzacza, plastikowej butelki nape³nionej wod¹ i

s³omki do picia.

Po mokrym akcencie poprzedniego pokazu nasi uczniowie

przeszli do ostatniej pracowni, a mianowicie do „gabinetu

luster”. Tam z kolei dowiedzieli siê jakie mo¿liwoœci posia-

da œwiat³o zarówno to sztuczne, jak i naturalne. Gimnazja-

liœci mogli zobaczyæ ró¿nego rodzaju pryzmaty œwietlne,

na czym polegaj¹ z³udzenia optyczne oraz sposoby odbija-

nia siê œwiat³a od ró¿nych przedmiotów. Szczególnie podo-

ba³ siê pokaz za³amuj¹cych siê promieni laserowych.

Od nadmiaru pokazywanych zjawisk mo¿na by³o dostaæ za-

wrotów g³owy. Je¿eli ktoœ myœla³, ¿e na korytarzu odpocznie,

by³ w b³êdzie. Tam z kolei studenci z Instytutu Fizyki pokazy-

wali ró¿ne doœwiadczenia, w których samemu mo¿na by³o

wzi¹æ udzia³. Najwiêksz¹ furorê zrobi³ ciek³y azot, który bul-

gota³ i dymi³ niczym groŸny wulkan. Jednak, a mo¿e na szczê-

œcie do ¿adnego wybuchu nie dosz³o. Byæ mo¿e jedyna „eks-

plozja”, która nast¹pi³a, odby³a siê w g³owach i sercach gim-

nazjalistów, pokazuj¹c im, ¿e œwiat fizyki i praw nim rz¹dz¹-

cych mo¿e byæ piêkny i ciekawy. Impreza, w której wziêli

udzia³, mia³a ich o tym przekonaæ. Czy tak siê sta³o … ?

Piotr Bo¿ek

Podziêkowanie
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu Barbara Szermañ-

ska, opiekun MSKLMiR oraz Muzeum Fauny i Flory Mor-

skiej Iwona Kominek, nauczyciel biologii Grzegorz Olejnik

oraz gimnazjaliœci z ligowcami i uczniami - przewodnikami

na czele sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania na rêce pra-

cownika naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego z Kra-

kowa dr Marka Guzika za wszelkie dzia³ania wykonane w

trakcie ostatniego obozu naukowego na terenie Muzeum

Fauny i Flory Morskiej.

Dziêki Pañskiemu nadzorowi oraz wysi³kowi w³o¿one-

mu przez studentów Instytutu Biologii powsta³a nowa

ekspozycja prezentuj¹ca bogactwo naturalne dna Ba³-

tyku.

Owocna tego typu wspó³praca niew¹tpliwie sprzyja podno-

szeniu poprawy jakoœci efektów kszta³cenia na poziomie

edukacyjnym i uniwersyteckim, a przez to atrakcyjnoœci

naszego Gimnazjum.

Iwona Kominek
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NA ¯AGLE DO ZARZECZA

W dniu 5 sierpnia zorganizowany zosta³ wyjazd do Zarze-

cza na zajêcia terenowe z zakresu ¿eglarstwa. Szkolenie

w tym zakresie przeszli reprezentanci SKLMiR dzia³aj¹cych

przy Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu, Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Jasienicy oraz bielskich liceach.

Spotkanie integracyjne z elementem szkoleniowym uœwiet-

nili sw¹ obecnoœci¹ reprezentanci Rady Gminy Jaworze –

Krystyna Szczypka oraz Jerzy Ryrych, przedstawiciele Okrê-

gu Bielskiego LMiR w osobach; Edward Szpoczek i Andrzej

St¹siek, studenci Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa

wraz z opiekunem dr Markiem Guzikiem jak i równie¿ osoby

wspieraj¹ce dzia³alnoœæ szkolnych kó³

LMiR –Ewa Dunaj oraz Barbara Staœ.

Oprócz zdobywania praktycznej wiedzy

dotycz¹cej ¿eglarstwa œródl¹dowego

przeprowadzone zosta³o szkolenie z za-

kresu ratownictwa wodnego oraz umie-

jêtnoœci wi¹zania wêz³ów. W ramach re-

laksu czêœæ uczestników skorzysta³a rów-

nie¿ z rowerków wodnych.

Sprzyjaj¹ce warunki pogodowe oraz wyœmie-

nite humory uczestników sprawi³y, ¿e wyjazd

do Zarzecza zaliczyæ nale¿y do udanych.

By³ pierwszy dzieñ jesieni, wyj¹tkowo s³oneczny i optymi-

stycznie nastrajaj¹cy… Tego dnia gimnazjaliœci z Jaworza

mieli mo¿liwoœæ uczestniczenia w lekcjach w terenie i to

niebanalnym terenie, bo w planach by³a wizyta w Ogrodzie

Botanicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz zajêcia w

salach wyk³adowych Instytutu Biologii Uniwersytetu Peda-

gogicznego.

Chyba nikogo nie trzeba przekonywaæ do tego, ¿e w przy-

padku biologii kontakt z podrêcznikiem i zeszytem musi

byæ czasem wzbogacony o autentyczne spotkanie z na-

tur¹. Teren Jaworza s³u¿y temu doskonale, ale dziêki wspó³-

pracy szko³y z instytucjami naukowymi w Krakowie ucznio-

wie mieli niepowtarzaln¹ mo¿liwoœæ uczestniczenia w za-

jêciach z profesorami UP, którzy przed rozpoczêciem roku

akademickiego poœwiêcili czas dla naszych gimnazjalistów.

Najpierw odby³y siê æwiczenia z dr Markiem Guzikiem. Przez

profesjonalne mikroskopy uczniowie obserwowali tkanki ro-

œlinne i zwierzêce. Takich mo¿liwoœci nie ma w warunkach

szkolnych wiêc wiadomoœci przekazywane s¹ metod¹ po-

daj¹c¹, mówi¹c jêzykiem niemetodycznym – uczeñ musi

uwierzyæ, ¿e nauczyciel mówi prawdê.

W tym czasie Pani dyrektor spotka³a siê z dr hab. Andrze-

jem Rzepk¹, dyrektorem Instytutu Biologii, z którym ustali-

³a zasady dalszej wspó³pracy Gimnazjum w Jaworzu z Uni-

wersytetem, zw³aszcza w kwestii organizacji letnich obo-

zów naukowych i warsztatów ekologicznych.

W dniu wizyty w Krakowie piêkno i bogactwo Ogrodu Bota-

nicznego ujawni³y nam siê w ca³ej okaza³oœci. Jeœli tak wy-

gl¹da³ Raj, to nie mo¿na siê dziwiæ, ¿e cz³owiek do dziœ

próbuje tworzyæ jego namiastki w swoim otoczeniu. Ktoœ,

kto mia³ przyjemnoœæ spacerowaæ po œcie¿kach tego ogro-

du w s³oneczn¹ pogodê, ma prawo pisaæ o nim takim po-

etyckim jêzykiem. Dr Ryszard Kozik, emerytowany pracow-

nik Uniwersytetu, oprowadza³ gimnazjalistów jak prawdzi-

wy mistrz i znawca odkrywaj¹cy tajniki wiedzy przed tymi,

co dopiero wchodz¹ w œwiat.

Najbardziej buduj¹cym wnioskiem z tej wizyty jest to, ¿e s¹

jeszcze ludzie, którzy potrafi¹ znaleŸæ czas a przede wszyst-

kim chêæ do tego, ¿eby przekonaæ m³odych ludzi do rado-

œci, jak¹ mo¿na czerpaæ z nauki.

Dyrektor Gimnazjum nr 1

Barbara Szermañska

Gimnazjaliœci z wizyt¹ na krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym

w Instytucie Biologii
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Koncert pieœni religijnej w koœciele pw

Opatrznoœci Bo¿ej
11 paŸdziernika rozpocz¹³ siê 25 Tydzieñ Kultury Chrzeœci-

jañskiej. Z tej okazji w koœcio³ach i placówkach kulturalnych

Bielska-Bia³ej oraz oœciennych  miejscowoœciach do 17  paŸ-

dziernika  mo¿na by³o uczestniczyæ w koncertach,  pos³u-

chaæ ciekawych wyk³adów i prelekcji dotycz¹cych szeroko

rozumianych aspektów ¿ycia  Koœcio³a i chrzeœcijan.  Ty-

dzieñ jest imprez¹ ekumeniczn¹ i w wielu miejscowoœciach

w jej organizacje w³¹czy³y siê  œrodowiska  ewangelickie.

Tradycja organizowania TKC na naszym terenie siêga roku

1984, kiedy to  Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Bia³ej po

raz pierwszy powo³a³ do ¿ycia owo kulturalno-religijne przed-

siêwziêcie. Co roku impreza odbywa siê pod innym has³em,

w tym roku by³y to s³owa z Pisma Œwiêtego: „...aby mieli ¿ycie

i mieli je w obfitoœci” (J 10, 10.). W pierwszym dniu Tygodnia

( a zarazem w obchodzonym w koœciele katolickim 9-tym Dniu

Papieskim) w jaworzañskiej parafii katolickiej mo¿na by³o

wys³uchaæ koncertu  zatytu³owanego  „Obfitoœæ ¿ycia”.

Wyst¹pili: zespó³ muzyczny Dzieñ Dobry oraz Rafa³ Sa-

wicki- aktor Teatru Polskiego.  Wa¿ne jest to, ¿e mimo i¿

impreza odbywa³a siê zaraz po po³udniowej Mszy œw o 12.40

artystów oczekiwa³a liczna rzesza wiernych, co napawa

optymizmem i nadziej¹.

Piotr Filipkowski

Pieœni¹ dziêkczynienie
„IdŸ tam gdzie s³yszysz œpiew, tam dobre serca maj¹

Ÿli ludzie , wierzaj mi, ci nigdy nie œpiewaj¹”

Dobrzy ludzie zebrali siê w niedzielê (4 paŸdziernika) w koœcie-

le ewangelickim w Jaworzu. Podczas Koncertu Pieœni Dziêk-

czynnej dziêkowali Bogu za wszystko, co z jego ³aski otrzymu-

jemy. Organizatorami koncertu byli; Polskie Towarzystwo

Ewangelickie w Jaworzu, miejscowa Parafia Ewangelic-

ko-Augsburska oraz Oœrodek Promocji Gminy Jaworze.

Koncert prowadzi³ prezes PTEw w Jaworzu Leopold K³oda, a

pieœni ku chwale Bo¿ej œpiewali: Chór parafialny pod dyrekcj¹

pastorowej Ruty Janik, Zespó³ Cantate pod kierownictwem

Ma³gorzaty Ogrodnik-Penkali. Goœcinnie wyst¹pi³ Zespó³

Kameralny Amadeus pod kierownictwem £ukasza Iskrzyc-

kiego. Mi³ym akcentem œpiewanego dziêkczynienia by³y ¿ycze-

nia dla pastorowej Ruty Janik z okazji jubileuszu pracy dyry-

genckiej. Winszowa³ dyrygentce tak¿e wójt Zdzis³aw Bylok, a

na koncercie oprócz niego pojawili siê zastêpca wójta Rado-

s³aw G.Osta³kiewicz, Sekretarz Gminy Anna Skotnicka Nêdz-

ka , radni wraz ze swym przewodnicz¹cym Andrzejem Œliwk¹

oraz wierni koœcio³a katolickiego z ks. Adamem Grama-

tyk¹ i cz³onkami Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej.

Szkoda tylko, ¿e pozostali wierni, niezale¿nie od wyznania przy-

byli w wyj¹tkowo skromnej obsadzie. Byæ mo¿e czêœciej do-

strzegamy problemy ani¿eli dowody Bo¿ej £aski ?

Piotr Filipkowski

JAWORZAÑSKIE KONCERTY



2009 ROKPAZDZIERNIK ECHO JAWORZA str. 24

CZ£OWIEK
Ten dzieñ nie ró¿ni³ siê od innych. Mo¿e by³o tylko trochê

bardziej duszno, parno, a w powietrzu wisia³ jakiœ dziwny

niepokój.

Ludzie wypatrywali na niebie i ziemi znaków, które wyja-

œnia³yby ten stan.

Nawet w weso³ym miasteczku czynnym ca³¹ dobê (takie to

by³o dziwne weso³e miasteczko), da³o siê wyczuæ innoœæ

tego dnia.

„Coœ wisi w powietrzu, ani z³e, ani dobre; ale nieznane -

powtarzali ludzie.

Oczekiwali wci¹¿, ¿e coœ siê wydarzy.....- bo coœ musi siê

zdarzyæ.

Zastanawiali siê czy bardziej oczekuj¹ katastrofy, cudu, czy

nag³ego pojawienia siê piêkna i dobra.

Zapada³ zmrok, a tu wci¹¿ nic i nic.

Chodzili ludziska, ni to struci, ni to ciekawi, ni to zaniepo-

kojeni.

Kiedy na dobre zapad³a noc, na niebie rozb³ys³o milion iskie-

rek gwiazd.

Chodzili ludzie, patrzyli, podziwiali i mówili – ju¿ dawno

tyle gwiazd nie œwieci³o naraz, tak; to musi byæ jakiœ znak.

Sceptycy krêcili g³owami z dezaprobat¹, optymiœci przepo-

wiadali, ¿e oto nadszed³ czas czynów wznios³ych i heroicz-

nych, pesymiœci zaœ twierdzili, ¿e to wszystko skoñczy siê

katastrof¹.

...A w weso³ym miasteczku krêci³y siê karuzele, na strzelni-

cy mo¿na by³o ustrzeliæ wielkiego, pluszowego misia. Pan

Józef bez przerwy nakrêca³ na patyk ró¿owe cukrowe waty.

Chrapliwym g³osem zachêca³, by nieliczni o tej porze go-

œcie kupowali s³odkie wspomnienia dzieciñstwa.

W pewnej chwili jakieœ dziecko zawo³a³o - ZOBACZCIE,

JAK BLISKO S¥ GWIAZDY!

Ludzie wpadli w pop³och, zaczêli krzyczeæ, ¿e to koniec

œwiata.

Gwiazdy niewzruszone proœbami, zaklêciami i b³aganiami

zbli¿a³y siê do ziemi. Powolutku, ostro¿nie, jakby waha³y

siê czy urz¹dziæ spektakl œwiat³a, czy mo¿e znienacka

zmieniæ tor lotu.

Niektórzy padali na kolana i szlochaj¹c klepali modlitwy,

inni – Boga przepraszaj¹c – przyrzekali poprawê i to, ¿e

ju¿ nigdy nie zgrzesz¹...

...Ale Bóg, nieczu³y widaæ na ³zy ludzi wci¹¿, nie wiedzieæ,

czemu nie zatrzymywa³ spadaj¹cych gwiazd.

P³acz, krzyki; te pe³ne bólu i te pe³ne nienawiœci.

Sta³o siê.

Na weso³e miasteczko spad³y wszystkie gwiazdy.

Nie, nie by³o grzmotów i b³yskawic, by³a tylko dzwoni¹ca

cisza i oœlepiaj¹cy blask.

Nawet lekki wiatr nie porusza³ ŸdŸb³ami traw.

Ludzie otworzyli oczy i ze zdziwieniem stwierdzili, ¿e ¿yj¹.

Co siê sta³o? –pytali jeden drugiego

Weso³e miasteczko nurza³o siê w jasnoœci.

Œwiat³o, choæ fascynuj¹ce mia³o w sobie coœ z tchnienia

œmierci.

Ludzie z daleka przygl¹dali siê zjawisku, jednak bali siê

podejœæ bli¿ej. To, co nieznane, niewyt³umaczalne zawsze

budzi strach, tym bardziej w takiej chwili. Chwili zupe³nie

nierealnej.

...A mo¿e to nam siê œni - ludzie próbowali siê uspokoiæ –

tak, na pewno to nam siê œni.

Jednak mija³y sekundy, minuty d³ugie jak wiecznoœæ, a dzi-

wowisko nie znika³o.

To, ¿e gwiazdy spad³y na ziemiê, na ma³e weso³e miasteczko

gdzieœ poœrodku Wszechœwiata, sta³o siê faktem.

Powolutku ludzie odzyskiwali si³y, wstawali z kolan, prze-

cierali oczy i podchodzili ostro¿nie bli¿ej, aby widzieæ lepiej

co siê dzieje.

Tymczasem oprócz jasnoœci... nie dzia³o siê nic.

Tylko nieliczni zdecydowali siê podejœæ bli¿ej œwiat³a.

– Mamo wejdŸmy tam - zawo³a³ ch³opczyk, który pierwszy

spostrzeg³, ¿e gwiazdy spadaj¹ na ziemiê - proszê, chodŸ-

my. Tato, chodŸ. Nie bójcie siê.

– Synku mo¿e byæ bardzo niebezpiecznie, nie wiemy co

tam jest, lepiej nie wchodziæ w to œwiat³o - rodzice starali

siê wyperswadowaæ malcowi eskapadê.

– Mamo zawsze mówi³aœ, ¿e trzeba iœæ w stronê œwiat³a,

mówi³aœ, ¿e œwiat³o jest dobre – ch³opczyk nie ustêpowa³ -

proszê chodŸmy tam.

Poszli zatem, przedtem chwycili siê mocna za rêce, nie

wiedzieli przecie¿ dok¹d id¹.

”Jeœli serca mamy czyste i otwarte, jak nasz syn, nie mo¿e

staæ siê nic z³ego” - myœleli.

Wchodzili w œwiat³oœæ, ch³ód przenika³ ich do koœci. Sami

nie wiedzieli, czy dr¿¹ z zimna, czy ze strachu. Blask oœle-

pia³ i trudno by³o nawet rozpoznaæ drogê.

Ma³y Piotruœ dodawa³ im otuchy, on nie mia³ w sercu lêku,

ani niepewnoœci. Szed³ wyprostowany i tylko r¹czk¹ os³a-

nia³ oczy przed œwiat³em.

Rodzice ch³opca zrozumieli, ¿e s¹ zupe³nie sami, ¿e nikt

ze stoj¹cych przed weso³ym miasteczkiem nie odwa¿y³ siê

pójœæ w ich œlady.

Byli zatem zdani na siebie, coraz bardziej zmarzniêci i prze-

ra¿eni - synku, na Boga, zamarzniemy - jednak ch³opiec

zupe³nie nie reagowa³ na ich g³osy, jakby by³ zaczarowany.

DOLINA LUDZKA
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Kiedy poczuli powiew ciep³a myœleli, ¿e to tylko z³udzenie,

a jednak nie, naprawdê by³o coraz cieplej.

W blasku dostrzegli jakieœ barwy, w miarê jak szli robi³o siê

cieplej i bardziej kolorowo.

Tak, teraz ju¿ nie mieli w¹tpliwoœci: zbli¿ali siê do ogrom-

nej kolorowej autostrady. To ona dawa³a tyle ciep³a, a

kiedy podeszli bli¿ej okaza³o siê, ¿e to têcza skrz¹ca siê

barwami.

Piotruœ bez ¿adnych oporów wszed³ na barwny pomost.

– Mamo, tato, jak tu ciep³o - krzycza³ - o rany, ta têcza jest

ca³a z drobnych kamyczków, chodŸcie idziemy dalej.

– Nie tak szybko m³ody cz³owieku - nie wiadomo sk¹d obok

ch³opca pojawi³ siê karze³ - za przejœcie nale¿y siê op³ata.

– Jaka op³ata, nie mam pieniêdzy, a rodzice te¿ nie maj¹

pieniêdzy. Wiesz my jesteœmy trochê biedni

– Ja nie chcê ¿adnych pieniêdzy - karze³ lekko strzepn¹³

niewidzialny py³ z purpurowej bluzy – ale p³aciæ trzeba.

–Skoro nie chcesz pieniêdzy to, jak mam Ci zap³aciæ?

Karze³ pokrêci³ g³ow¹ i uwa¿niej przyjrza³ siê przybyszom.

– Ech ludzie, dla was tylko pieni¹dze s¹ wa¿ne. Jakby

innych wartoœci nie by³o. Nawet do g³owy wam nie przy-

chodzi, ¿e mo¿na p³aciæ czymœ znacznie bardziej cen-

nym.

– Dobrze, wiêc czego od nas chcesz - kobieta wydawa³a

siê byæ lekko zirytowana- Syn ju¿ mówi³, ¿e niewiele mamy.

Zreszt¹, jak siê nie dogadamy to odejdziemy.

– Tak, to zupe³nie dla was naturalne. Ma³a przeszkoda i ju¿

chcecie rezygnowaæ z marzeñ. A potem macie do wszyst-

kich pretensje, ¿e ¿ycie jest nieudane. Jeœli o mnie chodzi

bêdê rozmawia³ z Waszym synem, bo na szczêœcie na ra-

zie jego œwiat to marzenia, prawda i czyste serce.

Karze³ poda³ rêkê ch³opcu i zapyta³: to co, ubijamy interes?

Chcesz iœæ dalej?

Piotruœ spogl¹da³ raz na rodziców, raz przed siebie. Tak

bardzo chcia³ pójœæ dalej. By³ pewien, ¿e tego w³aœnie

pragnie.

– Co mogê Ci daæ? - zapyta³ cicho.

– Daj mi swoje najwiêksze marzenie. To wystarczy, aby-

œcie przeszli wszyscy. No, jakie jest to twoje wielkie marze-

nie.

– Chcia³bym, ¿eby rodzice siê ju¿ nigdy nie k³ócili i ¿eby

mnie bardzo kochali - powiedzia³ ch³opiec bez zastanowie-

nia- czy to wystarczy?

– O tak, nawet nadp³aci³eœ, ale to zwróci ci siê z nawi¹zk¹.

Zatem zapraszam serdecznie, oto przed pañstwem rzad-

ka, niespotykana, wielkiej urody têcza. Uœpione marzenie

ka¿dego malucha i doros³ego.

Karze³ nawija³, jak rasowy konferansjer - proszê œmia³o w

górê, bez obaw. Têcza ma trzy miliony lat œwietlnych gwa-

rancji, tak wiêc nic nie mo¿e siê staæ.

Zaczêli wiêc swoj¹ wspinaczkê. To dziwne, ale zupe³nie

nie czuli zmêczenia, nie czuli te¿ ju¿ strachu, zw¹tpienia.

Za to czuli siê z ka¿dym krokiem l¿ej, tak jakby niewi-

dzialny odkurzacz dok³adnie oczyszcza³ ich duszê, kawa-

³ek po kawa³ku.

Na ich twarzach zagoœci³ niewymuszony uœmiech, natural-

na radoœæ wype³nia³a wnêtrza. Poczuli coœ, w co wczeœniej

nie chcieli uwierzyæ, poczuli ¿e s¹ naprawdê szczêœliwi, ¿e

kochaj¹ ¿ycie, siebie, ca³y œwiat.

Piotruœ patrzy³ urzeczony, jak tata przytula i ca³uje mamê,

potem œmia³ siê do ³ez, kiedy go ca³owali: „Bo¿e dziêkujê

Ci! Jestem taki szczêœliwy!”

I tak radoœnie i lekko rodzinka wysz³a na szczyt têczowej

góry.

Jednak okaza³o siê, ¿e dalej iœæ nie mo¿na, bowiem drogê

zagradza szlaban.

– Witamy Pañstwa i prosimy przygotowaæ siê do kontroli, a

tak¿e przygotowaæ op³atê - przeroœniêty skrzat przygl¹da³

siê uwa¿nie goœciom - czy ju¿ mogê przyst¹piæ do kontro-

li?

– Ale... co pan chce kontrolowaæ - tym razem do akcji wkro-

czy³ ojciec - i jak mamy zap³aciæ za to, ¿eby dalej móc iœæ?

– Hm, no có¿, sprawdzam poziom zanieczyszczenia

duszy i serca. Rozumiecie: do tej krainy nie mo¿na

wnosiæ kurzu, py³u i toksyn. Nienawiœæ, zawiœæ, za-

zdroœæ, materializm, z³oœæ, ob³uda i tym podobne –

trzeba zostawiæ daleko za sob¹. Skrzat zbli¿y³ siê do

Piotrusia- i trzeba p³aciæ po dziesiêæ gramów czystej

mi³oœci od g³owy.

– Jak pan chce to wszystko sprawdziæ i czym? - kobieta

delikatnie przytuli³a syna - i czy to znaczy, ¿e wpuszczacie

samych idealnych?

– O nie, droga pani. Wpuszczamy tylko ludzi – tu Skrzat

pokaza³ wymownym gestem napis na szlabanie: „Przejœcie

tylko dla LUDZI” – a wszystko sprawdzamy specjalnym

cz³owiekozymetrem.

– Przecie¿ My jesteœmy ludŸmi – ch³opiec prawie krzykn¹³-

nic nie widaæ, a w ogóle co jest za tym szlabanem, no co

jest tam dalej?

– Tam dalej jest œwiat, o którym ka¿dy marzy, myœli, do

którego ka¿dy têskni. Dlatego mamy takie ostre normy.

Co by to by³o, gdyby niektórzy mogli przenieœæ tam np.

ca³y baga¿ z³a – bo, za³ó¿my, ¿e to przewa¿a w ich my-

œlach. Wtedy kosmiczna kraina szczêœcia w niczym nie

ró¿ni³aby siê od ziemskiego pado³u, a je¿eli tak by by³o to

jaki sens mia³oby umieranie. Zatem, czy mogê przyst¹piæ

do kontroli?

Najpierw dok³adnym oglêdzinom duszy podda³ siê mê¿czy-

zna, potem kobieta, a na koñcu dziecko.

Z lekkim niepokojem rodzina oczekiwa³a na wyniki.
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– Teraz powiem, jak wypad³a kontrola – skrzat przygl¹-

da³ siê ludziom badawczo. – pan niestety ma za du¿o

spalin nienawiœci do siebie i innych, dusza jest mocno

zaczerniona od zawiœci, a do tego: ci¹gnie siê za pa-

nem odór nietolerancji. Niestety, na razie nie mogê pana

przepuœciæ. Pani có¿, mocne za¿ó³cenie po myœlach sa-

mobójczych, poza tym zjadliwy fiolet wiecznego nieza-

dowolenia i czerñ bez - mi³oœci. Tylko dziecko bêdzie

mog³o pójœæ dalej, jeœli zechce. Na szczêœcie nie uda³o

siê wam zatruæ go zgnilizn¹ nie-cz³owieczeñstwa. No

ma³y, jak chcesz mo¿esz iœæ dalej. Aaa... by³bym zapo-

mnia³ o op³acie. Dziesiêæ gramów czystej mi³oœci i dro-

ga do szczêœcia wolna.

Ch³opiec popatrzy³ na rodziców, a potem przed siebie.

– Nie, nie pójdê bez nich. To moi rodzice, kocham ich. Nie

pójdê.

– Zastanów siê ma³y, oni nie s¹ ludŸmi, nie umiej¹ kochaæ.

Na zawsze mog¹ zatruæ ciê jadem, a potem byæ mo¿e ju¿

nie bêdziesz mia³ kolejnej szansy, ¿eby przejœæ na drug¹

stronê.

– Bez nich nie pójdê, s¹ prawdziwymi ludŸmi – Piotruœ

krzycza³ coraz g³oœniej – kocham ich najbardziej na œwie-

cie i nigdzie siê bez nich nie ruszê. Ja chcê zostaæ z

nimi i niczym mnie nie zatruj¹, a ty jesteœ g³upi i z³y. Nie

podobasz mi siê.

Ch³opiec us³ysza³ za sob¹ ³kanie, gdy siê odwróci³ zobaczy³

klêcz¹cych rodziców.

– Synku, my te¿ ciebie kochamy. Czasami bywa³o ró¿nie,

ale naprawdê ciê kochamy- ch³opiec wtuli³ siê w matkê i

ojca i teraz naprawdê czu³, ¿e jest otoczony ciep³em uczu-

cia, i ¿e jest ono prawdziwe.

-Piotrusiu, sam nie wiesz, ile zrobi³eœ dobrego w tej jednej

chwili - skrzat ju¿ nie by³ skrzatem, tak; to przecie¿ karze³ z

weso³ego miasteczka – swoj¹ wielk¹ mi³oœci¹ obroni³eœ

cz³owieczeñstwo rodziców, uratowa³eœ ich mi³oœæ i da³eœ

im mo¿liwoœæ oczyszczenia dusz i serc.

– Ja, ja przecie¿ nic nie zrobi³em. Ja tylko......

– Ty tylko wypowiedzia³eœ marzenie i gor¹co uwierzy³eœ w

to, ¿e ono siê spe³ni. Pamiêtasz, tam na dole, to by³a za-

p³ata za przejœcie. Zobacz, jak szybko spe³niaj¹ siê marze-

nia, je¿eli wiara jest wielka, a serce czyste. Dostaliœcie drug¹

szansê, nie zmarnujcie jej.

– A co bêdzie z tymi wszystkimi ludŸmi, którzy pozostali na

dole i bali siê wejœæ na têczê?

- No có¿ ch³opcze, bêd¹ musieli poczekaæ, a¿ znowu gwiaz-

dy spadn¹, ale i to mo¿e nie wystarczyæ, bo i wtedy mo¿e

zabrakn¹æ im odwagi i wiary. Pamiêtaj, tylko CZ£OWIEK

nawet, gdy boi siê, potrafi wierzyæ.

Agata Jêdrysko

Szanowni Czytelnicy
Od tego numeru Echa Jaworza powoli bêdziemy starali

siê ³¹czyæ tradycjê, czyli to co przez lata zosta³o wypra-

cowane przez poprzednie zespo³y redakcyjne, wójtów,

rady gminy z Czytelnikami z zupe³nie nowymi propozy-

cjami i tematami.

Powy¿ej publikujemy pierwszy tekst z nowego cyklu „Do-

lina Ludzka”.

Przedstawione w opowiadaniach osoby i zdarzenia s¹ fik-

cyjne, zaœ tematyka byæ mo¿e nada siê na przemyœlenia

jesienno-zimowe, bowiem d³u¿sze wieczory i aura gwa-

rantuj¹ znacznie wiêcej wolnego czasu.

Ale na tym nie koniec, jeœli chodzi o zmiany.

Pragniemy otworzyæ Echo dla m³odych ludzi i na-

wi¹zaæ wspó³pracê z gimnazjalistami. Chcemy pu-

blikowaæ teksty pisane ich jêzykiem, dotycz¹ce naj-

wa¿niejszych spraw i tematów, które s¹ dla nich klu-

czowe.

Jesteœmy otwarci tak¿e na inne propozycje. Pewne ru-

bryki, jak niegdysiejsze „Dobre rady…” byæ mo¿e wkrót-

ce powróc¹, choæ w innej wersji.

Ostatnie tygodnie obfitowa³y w wiele spotkañ i roz-

mów. Uda³o siê dojœæ do pewnego konsensusu, któ-

rego zwieñczeniem jest miêdzy innymi utrzymanie

g³ównego celu czasopisma, a chodzi o zachowanie

równego prawa wszystkich organizacji i stowarzyszeñ

- bez wyj¹tku - do prezentacji swoich dzia³añ, osi¹-

gniêæ. To samo dotyczy koœcio³ów maj¹cych w Jawo-

rzu swe parafie. Pragniemy podkreœliæ, ¿e za zawar-

toœæ merytoryczn¹ Echa Jaworza ponosi odpowie-

dzialnoœæ Zespó³ redakcyjny.

Wydawca czyli Urz¹d Gminy Jaworze ponosi pe³n¹ odpo-

wiedzialnoœæ za informacje przekazywane w I czêœci Echa

- „Z prac Rady Gminy, Wójta, Informacje Urzêdu Gminy

Jaworze”.

Zachêcamy Czytelników do konstruktywnych propozycji,

a nawet krytyki, ufaj¹c ¿e w formie bêdzie przypomina³a

wysokiej klasy dyskurs.

Zespó³ redakcyjny
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Przestêpstwa wobec dzieci i m³odzie¿y

Rokrocznie obchodzony jest Tydzieñ Pomocy Ofiarom

Przestêpstw . Bynajmniej nie chodzi o to, aby tylko

raz w roku przez tydzieñ pomagaæ dzieciom i m³odym

ludziom. Trzeba za ka¿dym razem reagowaæ, kiedy

zachodzi choæby podejrzenie przestêpstwa, na jakie

mog¹ byæ nara¿one nasze pociechy, a wiêc prze-

moc - w tym tak¿e przemoc ze strony rówieœników -

molestowanie, wymuszenia itp. Czêsto dzieci s¹ za-

straszane, a i tak¿e my sami jesteœmy na tyle za-

pracowani, ¿e nie mamy czasy by dostrzec, ¿e dzieje

siê coœ z³ego. Symptomami jest apatia, lêk, sztucz-

ny dystans i nieufnoœæ. Dlatego poni¿ej zamieszcza-

my adresy i numery telefonów, które maj¹ byæ dla

dzieci i m³odych ludzi alternatyw¹. Jak¿e czêsto le-

piej rozmawia siê z osob¹ obc¹, kiedy chroni nas

anonimowoœæ, wówczas ³atwiej mówiæ o tym co boli

i przera¿a.

Byæ mo¿e wszyscy znaj¹ te adresy, ale warto przypomnieæ

o istnieniu ogólnopolskiego bezp³atnego telefonu zaufania

dla dzieci i m³odzie¿y: 116 111 (w godzinach 12.00 -20.00

od poniedzia³ku do pi¹tku), oraz podajemy adres inter-

netowy www.116111.pl

116 111 - bezp³atny Telefon Zaufania dla

Dzieci i M³odzie¿y
6 listopada 2008r. zosta³ uruchomiony pierwszy bez-

p³atny, ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i M³o-

dzie¿y 116 111, którego obs³ug¹ zajmie siê Fundacja

Dzieci Niczyje. Szybkie i sprawne uruchomienie numeru

by³o mo¿liwe dziêki wspó³pracy Ministra Spraw We-

wnêtrznych i Administracji, Prezesa Urzêdu Komuni-

kacji Elektronicznej, Fundacji oraz Polkomtel S.A., ope-

ratora sieci Plus, Oficjalnego Sponsora i Partnera Tech-

nologicznego.

Telefon zaufania 116 111 s³u¿y m³odzie¿y i dzieciom po-

trzebuj¹cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewni dzwo-

ni¹cym kontakt z fachowcami w trudnych dla nich sy-

tuacjach.

Linia 116 111 obs³ugiwana jest przez wykwalifikowanych

psychologów i pedagogów, którzy potrafi¹ rozmawiaæ z

m³odymi ludŸmi o ich problemach i s¹ w stanie udzieliæ

profesjonalnej porady w sytuacjach kryzysowych. Kon-

KOMENDANT POLICJI RADZI

sultanci telefonu zaufania 116 111 wspó³pracuj¹ z ogól-

nopolsk¹ sieci¹ instytucji i organizacji, które w razie po-

trzeby prowadziæ bêd¹ interwencje. W przypadku podej-

rzenia, ¿e zdrowie lub ¿ycie dziecka jest powa¿nie za-

gro¿one, konsultanci telefonu 116 111 uprawnieni s¹ do

inicjowania interwencji policyjnej, dziêki wypracowanym

procedurom wspó³pracy w tym zakresie miêdzy Komend¹

G³ówn¹ Policji, a Fundacj¹ Dzieci Niczyje. W pierwszym

okresie dzia³ania telefonu zaufania 116 111 dzieci i m³o-

dzie¿ mog¹ korzystaæ z niego od poniedzia³ku do pi¹tku

w godzinach 12.00 - 20.00.

 

W celu udostêpnienia numeru Polkomtel S.A. operator sie-

ci Plus stworzy³ platformê technologiczn¹, dziêki której nu-

mer 111 116 jest dostêpny dla wszystkich potrzebuj¹cych

niezale¿nie od obs³uguj¹cej ich sieci. Sieæ Plus poza tech-

niczn¹ obs³ug¹ numeru zapewni³a Fundacji profesjonalne

call center do obs³ugi numeru oraz rozszerzenie jego funk-

cjonalnoœci 

Dodatkowe informacje o zasadach dzia³ania telefonu

116 111 mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej

www.116111.pl. W przysz³oœci potrzebuj¹cy bêd¹ mogli

równie¿ zadawaæ konsultantom pytania online, porozma-

wiaæ z rówieœnikami na forum oraz znaleŸæ odpowiedzi na

pytania najczêœciej nurtuj¹ce m³odych ludzi. 

Grupa numerów 116 (tj. 116 000 - numer interwencyjny

w sprawie zaginionych dzieci, 116 111 - telefon zaufa-

nia dla dzieci i m³odzie¿y, 116 123 - telefon wsparcia

emocjonalnego dla doros³ych) - to grupa ogólnoeuro-

pejskich bezp³atnych linii telefonicznych o charakte-

rze spo³ecznym, stworzonych z inicjatywy Komisji

Europejskiej.

Telefon Zaufania dla Dzieci i M³odzie¿y 116 111 to pierwsza

linia z tej grupy uruchomiona w Polsce, przy wsparciu Mini-

stra Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Prezesa Urzê-

du Komunikacji Elektronicznej. Numer zosta³ przydzielony

w 14 krajach UE. Polska jest pi¹tym krajem cz³onkowskim,

w którym pod numerem 116 111 dzia³a telefon zaufania dla

dzieci i m³odzie¿y. Linia uruchomiona zosta³a do tej pory w

Czechach, Rumunii, na S³owacji, i na Wêgrzech.

Kampania promocyjna Telefonu Zaufania dla Dzieci i M³o-

dzie¿y 116 111 prowadzona jest przez Fundacjê Dzieci Ni-

czyje we wspó³pracy z resortami edukacji, polityki spo³ecz-

nej i spraw wewnêtrznych oraz z mediami i innymi organi-

zacjami pozarz¹dowymi.

Opracowa³: Piotr Filipkowski

Zród³o: www.slaska.policja.gov.pl/infolinia-dla-mlodziezy/
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STRA¯ PO¯ARNA OSTRZEGA

BEZPIECZNY SEZON GRZEWCZY !!!
W minionych latach ka¿dy sezon grzewczy zwi¹zany by³

ze zwiêkszon¹ iloœci¹ po¿arów spowodowanych nieprawi-

d³ow¹ eksploatacj¹ urz¹dzeñ grzewczych na paliwo sta³e

i gazowe. Corocznie Komenda Miejska Stra¿y Po¿arnej

odnotowuje wzrost iloœci interwencji zwi¹zanych z pomia-

rami tlenku wêgla w mieszkaniach budynków wielorodzin-

nych – zarówno komunalnych, spó³dzielczych, jak równie¿

w obiektach jednorodzinnych.

W sezonie grzewczym 2008/2009 Komenda Miejska PSP

w Bielsku-Bia³ej odnotowa³a 72 interwencje dotycz¹ce

pomiarów dwutlenku wêgla, w wyniku których zatruciu

uleg³o 51 osób, z czego 2 osoby w wyniku zatrucia tlen-

kiem wêgla utraci³y przytomnoœæ.

Rosn¹ca iloœæ interwencji jest prawdopodobnie spowodo-

wana nieprzestrzeganiem:

- pod³¹czania kominków grzewczych, pieców ogrzewczych

gazowych samowolnie, bez opinii Mistrza Kominiarskie-

go lub osoby posiadaj¹cej uprawnienia budowlane w od-

niesieniu do przewodów kominowych,

- pod³¹czania instalowanych urz¹dzeñ grzewczych do nie-

sprawnego przewodu kominowego lub pod³¹czanie tych

urz¹dzeñ do rzekomo wolnego przewodu kominowego,

podczas gdy faktycznie na innych kondygnacjach w³¹-

czone s¹ ju¿ do niego istniej¹ce urz¹dzenia grzewcze

lub przewód ten wykorzystywany jest jako wentylacja

pomieszczenia – co stwarza bezpoœrednie niebezpie-

czeñstwo zatrucia tlenkiem wêgla,

- pod³¹czania kominków grzewczych na paliwo sta³e, do

istniej¹cych przewodów kominowych, których powierzch-

nia przekroju poprzecznego nie spe³nia parametrów okre-

œlonych w przepisach techniczno-budowlanych; niepra-

wid³owoœæ taka (przy równoczesnym niedostatku powie-

trza dostarczanego do pomieszczenia i niesprawnej wen-

tylacji wywiewnej) powoduje zmniejszenie ci¹gu komi-

nowego i niebezpieczeñstwo zatrucia tlenkiem wêgla,

- brak zapewnienia prawid³owej wentylacji pomieszcze-

nia, w którym zainstalowano odbiornik gazowy, piec

grzewczy na paliwo sta³e lub kominek, powoduje nieca³-

kowity proces spalania i mo¿liwoœæ emisji tlenku i dwu-

tlenku wêgla do pomieszczenia,

- wykonywania instalacji gazowej lub przebudowa prze-

wodów kominowych przez osoby nieuprawnione – przy

równoczesnym braku kontroli odbiorowej oraz obowi¹z-

kowych, corocznych kontroli szczelnoœci wewnêtrznych

instalacji gazowych i stanu sprawnoœci technicznej prze-

wodów kominowych (dymowych, spalinowych i wenty-

lacyjnych) – prowadzi nieuchronnie do powstania wcze-

œniej omówionych zagro¿eñ,

- „uszczelnianie” dotychczas sprawnie wentylowanych po-

mieszczeñ poprzez wymianê zu¿ytej, nieszczelnej, drew-

nianej stolarki okiennej na szczelne okna z tworzyw sztucz-

nych. Okna uwzglêdniaj¹ mo¿liwoœæ minimalnego nawie-

wu powietrza poprzez urz¹dzenia mikrowentylacji lub rozsz-

czelnienie skrzyde³ okiennych, jednak wiêkszoœæ u¿ytkowni-

ków takich okien, nie korzysta z tej mo¿liwoœci, co uniemo¿-

liwia sprawne dzia³anie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej.

Po raz kolejny stra¿acy przypominaj¹ o koniecznoœci w³a-

œciwego przygotowania do sezonu grzewczego i eksploatacji

urz¹dzeñ grzewczych i kominowych:

1. W obiektach, w których odbywa siê proces spalania

paliwa sta³ego, ciek³ego lub gazowego, przepisy prze-

ciwpo¿arowe (§30 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw We-

wnêtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w

sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków innych

obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. z 2000 r. Nr

80, poz. 563) nakazuj¹ usuwanie zanieczyszczeñ z prze-

wodów dymowych i spalinowych:

1) od palenisk zak³adów zbiorowego ¿ywienia i us³ug

gastronomicznych - co najmniej raz w miesi¹cu, je¿eli

przepisy miejscowe nie stanowi¹ inaczej,

2) od palenisk opalanych paliwem sta³ym nie wymie-

nionych w pkt 1 - co najmniej cztery razy w roku;

3) od palenisk opalanych paliwem p³ynnym i gazowym

nie wymienionych w pkt 1 - co najmniej dwa razy w roku.

W obiektach, o których mowa w ust. 1, usuwa siê zanieczysz-

czenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku,

je¿eli wiêksza czêstotliwoœæ nie wynika z warunków u¿ytkowych.

3. Zgodnie z postanowieniami Art. 62 ust. 1 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. - Dz. U. z 2006 r.

Nr 156, poz. 1118) obiekty budowlane powinny byæ w

czasie ich u¿ytkowania poddawane przez w³aœciciela lub

zarz¹dcê okresowej kontroli, co najmniej raz w roku,

polegaj¹cej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji nara¿onych na

szkodliwe wp³ywy atmosferyczne i niszcz¹ce dzia³ania

czynników wystêpuj¹cych podczas u¿ytkowania obiektu,

b) instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie œrodowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dy-

mowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Informacja sporz¹dzona przez

Komendê Miejsk¹ PSP w Bielsku-Bia³ej

wspólnie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
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IV BESKID CUP – Turniej Tenisa Ziemnego Artystów Polskich o Puchar Prezy-

denta Miasta Bielska-Bia³ej:

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

Kolejne zwyciêstwa  zawodników Kick-

Boxingu
W dniach 20-27.09.2009 r. w Puli (Chorwacja) odby³y siê

Mistrzostwa Europy Juniorów i Kadetów.  Startowa³o

1071 zawodników z 30 krajów. Polskê i klub „Beskid Dra-

gon” reprezentowa³a w formie walki K-1 Marta Jab³oñska

(junior), która jest obecnie powo³ana do kadry narodowej.

Po walkach ostatecznie uplasowa³a siê na 3 miejscu, zdo-

bywaj¹c br¹zowy medal.

Druga zawodniczka, która zosta³a powo³ana do kadry Pol-

ski Kornelia Kieloch (kadet), niestety na tydzieñ przed

wyjazdem dozna³a kontuzji stawu skokowego i nie wziê³a

udzia³u w tych zawodach.

W tym samym czasie w

dniach 18-20.09.2009 r.

odby³y siê Mistrzostwa

Polski Low-kick Senio-

rów w Œwiebodzicach.

W zawodach wziê³o udzia³

100 zawodników z 35 klu-

bów. Nasz klub reprezen-

towa³a zawodniczka Mar-

ta Waliczek, która wywal-

czy³a przez RSC w 2 run-

dzie tytu³ Mistrzyni Polski.

A. Turchan

Zdjêcia: Jacek Brzeski
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Ju¿ po raz czwarty Hotel Jawor w Jawo-

rzu zorganizowa³ Turniej Tenisa Ziemne-

go Artystów Polskich. Wieli z nich rokrocz-

nie odwiedza Jaworze, a oferta przygoto-

wywana przez Hotel Jawor œci¹ga do nas

same gwiazdy. W tym roku jedynie zmien-

na aura utrudnia³a zawody. Choæ w sumie

w tym wszystkim liczy siê dobra zabawa,

atrakcyjna oferta Hotelu i uroki samej

gminy. Dziêki takim imprezom do Jawo-

rza zje¿d¿aj¹ jak niegdyœ s³awni aktorzy i

osobistoœci kultury.

Oto wyniki turnieju:

Zajête miejsca:

1. Robert Rozmus - zwyciêzca

2. Grzegorz Poloczek – II miejsce

3. Tomasz Bednarek i Krzysztof Respondek – III miej-

sce (pó³finaliœci)

I Turniej deblowy Beskid Cup 2009:

IV miejsce: Tomasz Stockinger, Henryk Sawka

III miejsce: Zbigniew Górny, Leszek Malinowski

II miejsce: Maurycy Polaski, Krzysztof Hanke

I miejsce: Jan Englert, Robert Janowski

Poza tabel¹ wyników:

Marcin Daniec – kontuzja

Piotr Cyrwus – niedokoñczone rozgrywki – pilny wyjazd

Opracowa³: P.Filipkowski

Na podstawie materia³ów i zdjêæ p. Sylwii Pilch

– dyrektor SPA HOTEL JAWOR ****

£uczniczy wrzesieñ
Wrzesieñ obfitowa³ w zawody ³ucznicze. Po ³uczniczych

zabawach w ramach Jaworzañskiego Wrzeœnia 12.09.

odby³ siê w Jaworzu  XII Turniej o Puchar wójta Gminy

Jaworze w którym wystartowa³o oko³o 80 zawodników

z   7 klubów. W  klasyfikacji druzynowej zwyciê¿y³ ULKS

„Sokole Oko” z Zawadki przed UKS „Dziesiatka-Ko-

mes” Jaworze i UKS „Grodziec. Indywidualnie najlep-

szymi wœród naszych zawodników okazali siê Prze-

mys³aw  G³uszek- pierwsze miejsce w kategorii  ch³op-

ców starszych  i  Zuzanna Grzymek - drugie miejsce w

kategorii dziewczyn starszych.

26.09. odby³ siê rewan¿ w Zawadce. Tym razem dru-

¿yna z Jaworza zajê³a 4-te miejsce.

Indywidualnie druga wœród dziewczyn starszych by³a  Ga-

briela Mroszczyk, trzeci by³ Micha³ G³uszek wœród ch³op-

ców m³odszych, a Agnieszka Sat³awa zajê³a 4-te miejsce

wœród dziewczyn m³odszych. ”Doœwiadczeni” ³ucznicy star-

towali w Ostrawie na Miêdzynarodowym Turnieju £uczni-

czym o „Z³oty Kilof”. W kategorii juniorek drugie miejsce

zajê³a Adrianna Stroka. Najlepszym  m³odzikiem z wyni-

kiem 1319 pkt  okaza³ siê Aleksander Grzymek , a wœród

dzieci m³odzych wygra³a Zuzanna Grzymek.

Ju¿ 29i 30.09 byliœmy w G³ucho³azach , gdzie Adam D³ugi ,

Micha³ Wiatrowski i œwie¿o upieczony Mistrz Polski M³o-

dzików Aleksander Grzymek walczyli na Miêdzywojewódz-

kich Mistrzostwach M³odzików. Bezkonkurencyjnym oka-

za³ siê Aleksander Grzymek, który  zdoby³ wszystkie trzy

z³ote medale i z wynikiem 1309 pkt zosta³ Mistrzem Œla-

ska. Na zakoñczenie sezonu letniego 3.10.09 r Aleksander

Grzymek i Tomasz Kasperek startowali w Turnieju o Pu-

char Burmistrza miasta ¯ywca. Tam w kategorii wiekowo

dla siebie wy¿szej  - juniora m³odszego (2x 60m) Aleks zaj¹³

trzecie miejsce pokonuj¹c w medalowym pojedynku swe-

go przeciwnika  w stosunku 108:107

Przed nami chwila odpoczynku i mozolny trening przed

sezonem halowym.

St. H.
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Agencja Us³ug Jêzykowych

Polok Krzysztof
43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698,

tel. (0-33) 817-25-68, tel. kom. 0 602-574-561

e-mail: sworntran@interia.pl

poleca us³ugi w zakresie:

t³umaczeñ przysiêg³ych (j. angielski) tekstów ogólnych

i specjalistycznych (np. medycznych, prawnych itd.);

indywidualnych lekcji jêzykowych;

konsultacji metodyczno-jêzykowych;

doradztwa merytorycznego podczas pisania prac

naukowych (licencjat, praca magisterska);

.

.

.

.

ULTRAFIOLETOWY STERYLIZATOR WODY
TWOJA WODA W KRANIE BEZ BAKTERII I

WIRUSÓW, A ZE SK£ADNIKAMI MINERALNYMI
Przeznaczenie: sterylizacja wody pitnej, wody

gruntowej. Bezpieczna woda mimo opadów deszczu.

Pijemy wode z kranu jak wodê butelkow¹.
Tel. 0695748713, 0338173290 (informacje i sprzeda¿)

Serdeczne podziêkowania

wszystkim uczestnikom uroczystoœci pogrzebowej

w dniu 10.09.2009 roku naszego kochanego mê¿a,

ojca, brata, dziadka, pradziadka

œp. Waltera Ryrycha

sk³ada Rodzina   

Uwaga Reklamodawcy

Og³oszenia reklamowe na dany miesi¹c s¹ przyj-

mowane  do drugiego wtorku  poprzedniego mie-

si¹ca w sekretariacie Urzêdu Gminy Jaworze. Re-

dakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych

reklam. Cena 1 segmentu og³oszeniowego o wy-

miarach 9,2 cm x 4 cm = 36,8 cm kw  wynosi 33zl

z podatkiem VAT. Z uwzglêdnieniem, ¿e rozmiar

czcionki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 12 pkt

MASTER SCHOOL indywidualnie / grupowo

43-385 Jasienica 291 (Krzy¿ówka)

Kontakt tel: 692-45-16-12 oraz 666-85-21-77 (pon.-pt.

14.00-20.00). Zobacz wiêcej na www.masterschool.ovh.org

og³asza nabór na kursy jêzykowe na rok szkolny 2009/2010

w ofercie jêzyk:

ANGIELSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI

NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Œwiêtoszówce
oraz firma ASMED Aparaty S³uchowe w Bielsku-Bia³ej

zapraszaj¹

na bezp³atne badanie s³uchu wraz z przymiark¹ aparatu

s³uchowego.

Badanie odbêdzie siê 20 paŸdziernika 2009 r.
w godz. od 9.00 do 17.00.

Prosimy o wczeœiejsz¹ rejestracje
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Wystawy w Galerii Oœrodka Promocji Gminy na ul. Zdrojowej

Ryszard StanclikRyszard Stanclik

Tomasz Wróbel Tomasz Wróbel

Prace Wioletty Kuœ

„Zachody S³oñca”

„Emocja Materii”
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