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Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok wraz z organi-
zacjami pozarz¹dowymi z terenu Gminy Jaworze, a
szczególnie Ko³ami Gospodyñ Wiejskich nr 1 i 2 w
Jaworzu, Ko³em Rencistów i Emerytów oraz Stowa-
rzyszeniem Nasze Jaworze serdecznie zaprasza

wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u w trzech
bezp³atnych szkoleniach organizowanychw ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytet VI, dzia³anie
6.3 pn. Cd na stronie �.

Medal za Zas³ugi dla Ruchu Ludo-
wego im Wincentego Witosa
dla Andrzeja �liwki

VIMiêdzynarodoweZawody£ucznicze
Eurobeskidy 2009
Gospodarzem tegorocznych zawodów by³ w³a�nie UKS
Dziesi¹tka � Komes. Z roku na rok przybywa zawodników.
Cieszy widok m³odzie¿y ale i dzieci potrafi¹cych tak cel-
nie strzelaæ do tarczy. To w³a�nie w takich klubach rodz¹
siê przyszli olimpijczycy. Du¿e s³owa uznania nale¿¹ siê
trenerom i tym wszystkim, którzy udzielaj¹ wsparcia na
co dzieñ m³odzie¿y. W zawodach wziê³a udzia³ rekordowa
liczna uczestników - tj 158 osób z 20 klubów praktycznie z
ca³ej Polski Wiêcej informacji na stronie�.

Podczas Ogólnopolskiego �wiêta Ludowego w Chorzo-
wieWicepremier Waldemar Pawlak odznaczy³ najbardziej
zas³u¿onych dzia³aczy ruchu ludowego. W�ród wyró¿nio-
nych znalaz³ siê mieszkaniec Jaworza - prezes gminnego
Ko³a PSL, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze - An-
drzej �liwka, który otrzyma³ najwy¿sze odznaczenie PSL
- Medal za Zas³ugi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego
Witosa. Wiêcej na stronie�
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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE

XXV Sesja Rady Gminy Jaworze
W dniu 28 kwietnia 2009 odby³a siê XXV Sesja rady
Gminy Jaworze. Obrady otworzy³ przewodnicz¹cy Rady
Gminy Andrzej �liwka stwierdzaj¹c obecno�æ 14 rad-
nych co czyni obrady prawomocnymi, a nastêpnie przy-
wita³ przyby³ych go�ci.
Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok podziêkowa³ dyrekto-
rowi Gminnej Biblioteki Publicznej za d³ugoletni¹ pracê na
rzecz gminy. Stwierdzi³, i¿ jest to odpowiedzialna praca,
której celem jest propagowanie czytelnictwa w�ród miesz-
kañców. Odchodz¹ca na emeryturê Dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej Danuta Worotyñska przedstawi³a dane
statystyczne jakie biblioteka osi¹ga w ostatnim czasie.
Wyrazi³a zadowolenie z podjêtej pracy w Jaworzu oraz po-
dziêkowa³a za wspó³pracê wszystkim, którzy pomagali w
pracy i funkcjonowaniu biblioteki. Nowo powo³ana Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej Bernadeta Kluka przedsta-
wi³a swój ¿yciorys, przygotowanie merytoryczne do podjê-
cia pracy w tutejszej bibliotece.
Rada Gminy wybra³a do Komisji Uchwa³ i Wniosków rad-
nego Jerzego Ryrycha i radnego Tadeusza Gruszczyka: 14
- g³osów za, 1 - nieobecny.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej �liwka odczyta³ po-
rz¹dek obrad.
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk wnioskowa³a o
zdjêcie z porz¹dku obrad pkt 9 ppkt b tj. uchwa³y w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Sa-
modzielnego Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Ja-
worzu. Uzasadni³a to tym, i¿ przedmiotowy projekt uchwa³y
zosta³ wycofany równie¿ z porz¹dku obrad Komisji Bud¿e-
tu i Finansów na wniosek kierownika O�rodka Zdrowia.
Rada Gminy przeg³osowa³a proponowany porz¹dek obrad
XXV sesji Rady Gminy Jaworze wraz z wprowadzonymi
zmianami: 14 - g³osów za, 1 - nieobecny.
Rada Gminy zatwierdzi³a protokó³ XXIV sesji Rady Gminy
Jaworze przeprowadzonej w dniu w dniu 31.03.2009r.: 15 -
g³osów za.
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk wyja�ni³a, i¿ do
koñca kwietnia RadaGminnywinna podj¹æ uchwa³ê o udzie-
leniu Wójtowi Gminy absolutorium. Przyjêcie przedmioto-
wej uchwa³y musi byæ poprzedzone rozpatrzeniem spra-
wozdania z wykonania bud¿etu. W zwi¹zku z powy¿szym
poinformowa³a, i¿ bud¿et gminy Jaworze na rok 2008 zo-
sta³ przyjêty uchwa³¹ Nr XII/114/07 na sesji w dniu 28 grud-
nia 2007r. Przedstawi³a planowane dochody, wydatki oraz
deficyt zawarty w uchwale bud¿etowej na 2008r. Wyja�ni-

³a, i¿ w ci¹gu roku nastêpowa³y zmiany w bud¿ecie gminy,
które dokonywane by³y uchwa³ami Rady Gminy oraz za-
rz¹dzeniami wójta. Przedstawi³a dochody, wydatki oraz
deficyt na koniec 2008r. a tak¿e realizacjê bud¿etu. Stwier-
dzi³a, i¿ szczegó³owe sprawozdanie zosta³o radnym przed-
³o¿one w terminie wcze�niejszym.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze Andrzej �liwka po-
informowa³, i¿ przedmiotowe sprawozdanie zosta³o przed-
stawione na poszczególnych komisjach problemowych.
Radny Roman Lorek poinformowa³, i¿ Komisja Bud¿etu i
Finansów wspólnie z przewodnicz¹cymi poszczególnych
komisji problemowych Rady Gminy Jaworze, przeanalizo-
wa³a i zaopiniowa³a pozytywnie przedstawione sprawozda-
nie z wykonania bud¿etu gminy za rok 2008.
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej Zbigniew Lisowski od-
czyta³ wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 7 kwietnia 2009r.
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jaworze. Poin-
formowa³, i¿ komisja jednog³o�nie /4 g³osów za, przy 4 g³o-
suj¹cych i 1 nieobecnym/ przyjê³a wniosek o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Jaworze.
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk poinformowa³a,
i¿ wp³ynê³a do Urzêdu Gminy pozytywna opinia /uchwa³a
Nr 4100/I/35/2009/ Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach w sprawie opinii o przed³o¿onym przez Wójta
Gminy Jaworze sprawozdaniu z wykonania bud¿etu za
2008r.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zbigniew Putek odczy-
ta³ uchwa³ê 4100/I/84/2009 Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komi-
sji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze.
Pkt 9.
a)udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaworze,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze Andrzej �liwka od-
czyta³ tre�æ uchwa³y w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Jaworze.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Jaworze: 14 � g³osów za, 1 �
g³os wstrzymuj¹cy � Radny Roman Lorek.
Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok podziêkowa³ za udzie-
lone absolutorium. Stwierdzi³, i¿ obecny rok bêdzie rokiem
trudnym z uwagi na panuj¹cy kryzys oraz realizacjê du-
¿ych projektów w ramach funduszy unijnych.
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu,
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu Danuta
Worotyñska poinformowa³a, i¿ szczegó³owa analiza spra-
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wozdania finansowego zosta³a omówiona na Komisji Bu-
d¿etu i Finansów. Poprosi³a o przyjêcie przedstawionego
sprawozdania finansowego. Przedstawi³a sytuacjê organi-
zacyjn¹ oraz osi¹gniêcia biblioteki.
Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu i Finansów Roman Lo-
rek poinformowa³, i¿ Komisja Bud¿etu i Finansów po wni-
kliwej analizie przedstawionych materia³ów pozytywnie za-
opiniowa³a sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki
Publicznej oraz O�rodka Promocji Gminy Jaworze. Od-
no�nie sprawozdania Samodzielnego Gminnego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej wyja�ni³, i¿ z uwagi na nie�cis³o�ci ja-
kie w nim sie pojawi³y komisja po konsultacji z kierowni-
kiem ww. zak³adu postanowi³a go wycofaæ z porz¹dku
obrad.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jaworzu: 15 � g³osów za.
c)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008
O�rodka Promocji Gminy Jaworze,
DyrektorOPGJLeszekBaron przedstawi³ wysoko�æ oraz �ró-
d³a �rodków jakimi dysponowa³ w roku 2008O�rodek Promo-
cji Gminy Jaworze oraz zakres dzia³alno�ci w minionym roku.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 O�rodka
Promocji Gminy Jaworze: 15 � g³osów za.
e)udzielenia Miastu Bielsko-Bia³a pomocy finansowej na
realizacjê zadania,
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk poinformowa³a,
i¿ podobnie jak w roku ubieg³ym gmina zamierza przezna-
czyæ 10 tys. z³ na dofinansowanie budowy stra¿nicy PSP w
Bielsku-Bia³ej.
Radny Roman Lorek poinformowa³, i¿ Komisja Bud¿etu i Fi-
nansów przeanalizowa³a i zaopiniowa³a pozytywnie przedsta-
wiony projekt uchwa³y. Stwierdzi³, i¿ dotacja jest zasadna, a
powstaj¹cy obiekt ma byæ jednym z najnowocze�niejszych i
ma s³u¿yæmieszkañcompowiatu bielskiemu.Wyja�ni³, i¿ dota-
cja jest udzielana przez wszystkie gminy powiatu bielskiego.
Poinformowa³, i¿ Komisja na przedmiotowym posiedzeniu
zaopiniowa³a równie¿ pozytywnie pomoc finansow¹ dla
zadania zwi¹zanego z uruchomieniem p³atnych patroli na
terenie gminy Jaworze.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: udzielenia
Miastu Bielsko-Bia³a pomocy finansowej na realizacjê za-
dania: 15 � g³osów za.
f)przekazania �rodków finansowych dla Policji,
Pe³nomocnik Wójta ds. PiRPA Waldemar Saltarius poin-
formowa³, i¿ temat ten zosta³ zaakceptowany przez Radê
Gminy przy uchwalaniu programu profilaktyki i rozwi¹zy-
wania problemów alkoholowych. Wyja�ni³, i¿ przedmioto-
wa uchwa³a nie wnosi zmian w bud¿ecie.

Komendant Komisariatu Policji w Jasienicy z siedzib¹ w
Jaworzu Wojciech Koz³owski poinformowa³, i¿ p³atne pa-
trole funkcjonowaæ bêd¹ trzeci rok z rzêdu. Podziêkowa³
za podjêt¹ inicjatywê, która jest bardzo wa¿na dla lokalne-
go spo³eczeñstwa. Wyja�ni³, i¿ wiêkszo�æ patroli w roku
bie¿¹cym bêdzie pieszymi patrolami, które bêd¹ patrolo-
waæ m.in. rejon wzgórza Goruszki, Parku Zdrojowego,
amfiteatru.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: przekaza-
nia �rodków finansowych dla Policji: 15 � g³osów za.
g)zmian w bud¿ecie gminy na rok 2009,
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk poinformowa³a, i¿
uchwa³a wynika z dostosowania planu dochodów i wydatków
bud¿etowych zgodnie ze z³o¿onymi wnioskami do funduszy
unijnych. Przedstawi³a szczegó³owo zmiany w bud¿ecie.
Radny Roman Lorek poinformowa³, i¿ Komisja Bud¿etu i
Finansów przeanalizowa³a i pozytywnie zaopiniowa³a zmia-
ny w bud¿ecie.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: zmian w
bud¿ecie gminy na rok 2009: 15 � g³osów za.
h)zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego,
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk poinformowa³a,
i¿ zgodnie z przyjêt¹ uchwa³¹ bud¿etow¹ na rok 2009r. Rada
Gminy przyjê³a deficyt bud¿etowy, który pokryty ma zostaæ
z zaci¹gniêtych kredytów st¹d przestawiony projekt uchwa³y.
Wyja�ni³a, i¿ sp³ata kredytu bêdzie nastêpowa³a w latach
2010-2015, a kredyt bêdzie zaci¹gany w transzach.
Radny Roman Lorek poinformowa³, i¿ Komisja Bud¿etu i
Finansów przeanalizowa³a i pozytywnie zaopiniowa³a przed-
stawiony projekt uchwa³y. Wyja�ni³, i¿ obawy jakie pojawi³y
siê na komisji przy omawianiu przedmiotowej uchwa³y nie
dotyczy³y konieczno�ci czy wysoko�ci zaci¹ganego kredy-
tu, a jedynie sposobu jego wydatkowania.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: zaci¹gniê-
cia kredytu d³ugoterminowego: 12 � g³osów za, 3 � g³osy
wstrzymuj¹ce.
i)zmiany uchwa³y nr XXIII/209/09 Rady Gminy Jaworze z
dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przyjêcia Regulaminu
okre�laj¹cego:
1.wysoko�æ stawek dodatków: za wys³ugê lat, motywacyj-
nego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegó³owe
warunki przyznawania tych dodatków, z zastrze¿eniem art.
33 i 34 ustawy � Karta Nauczyciela,
2.szczegó³owe warunki obliczania i op³acania wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora�nych za-
stêpstw, z zastrze¿eniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta na-
uczyciela,
3.wysoko�æ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wy-
p³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach o�wiatowych,
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4.wysoko�æ i warunki wyp³acania nagród i innych �wiad-
czeñwynikaj¹cych ze stosunku pracy, z wy³¹czeniem �wiad-
czeñ z zak³adowego funduszu �wiadczeñ socjalnych � Karta
Nauczyciela (og³oszonej w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa �l¹skiego Nr 43 z dnia 17 marca 2009r.), oraz
przyjêcia tekstu jednolitego przedmiotowego Regulaminu.
Kierownik Gminnego Zespo³u O�wiaty Maria £epecka po-
informowa³a, i¿ regulamin by³ przedmiotem uchwa³y podjê-
tej na pocz¹tku roku, która zosta³a w czê�ci zakwestiono-
wana przez Nadzór Prawny.W zwi¹zku z powy¿szymwpro-
wadzone zosta³y poprawki do przedmiotowego regulaminu
i opracowano jego tekst jednolity, który jest przedmiotem
omawianej uchwa³y.
Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: zmiany
uchwa³y nr XXIII/209/09 Rady Gminy Jaworze z dnia 29
stycznia 2009r. w sprawie przyjêcia Regulaminu: 15 � g³o-
sów za.
Pkt 10, 11
Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok przedstawi³ sprawoz-
danie z pracy wójta w okresie miêdzysesyjnym oraz podej-
mowane zarz¹dzenia. Wójt równie¿ przedstawi³ stan ostat-
nio realizowanych inwestycji- zakoñczenie budowy schodów
od parkingu doO�rodka Zdrowia, finalizowanie przygotowañ
do pod³¹czenia monitoringu w centrum Jaworza. Tak wiêc
monitoringiembêdzie objêta Gruszka, ca³y terenwokó³ szko³y
podstawowej, Park Zdrojowy i ca³y teren amfiteatru. A tak¿e
teren wokó³ gimnazjum i budynku Urzêdu Gminy.
Pytania radnych dotyczy³y; zasad naboru pracowników do
Urzêdu Gminy i placówek o�wiatowych i kulturalnych, po-
dziêkowanie za wykonanie asfaltu na ulicy Kalwaria, bu-
dowy zbiornika retencyjnego
Pkt 12
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej �liwka poinformo-
wa³, o konieczno�ci z³o¿enia o�wiadczeñ maj¹tkowych,
zaprosi³ na obchody dni majowych, sk³adanie kwiatów pod
pomnikami. Dodatkowo poinformowa³ o spotkaniach i im-
prezach w jakich radni uczestniczyli.
Pkt 13, 14
Zapytania radnych dotyczy³y; chodnika przy ul. Turystycz-
nej, ul. Ja�minowej, nowej mapy Jaworza, wykorzystania
wizualizacji centrum balneologicznego przez Urz¹d Gmi-
ny Jaworze. Na temat praw do wykorzystania tego projektu
odby³a siê dyskusja, któr¹ objêto tak¿e sprawê budowy
basenów geotermalnych w Jaworzu i przyczyn opó�nieñ w
rozpoczêciu tej inwestycji. Dyskusj¹ objêto dotychczasowe
koncepcje zwi¹zane z �ród³ami, terenem i ca³ym centrum.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej �liwka podziêkowa³
za aktywny udzia³ w obradach oraz zamkn¹³ obrady XXV
sesji Rady Gminy Jaworze V Kadencji.

Andrzej �liwka w�ród wyró¿nionych lu-
dowców
W dniu 24 maja br na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury
i Wypoczynku w Chorzowie, Zarz¹d Wojewódzki Polskiego
Stronnictwa Ludowego Województwa �l¹skiego na czele z
PrezesemMarianemOrmañcem zorganizowa³ Ogólnopol-
skie �wiêto Ludowe, które u�wietni³ swoj¹ obecno�ci¹ Pre-
zes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wicepremier Rz¹du
RP i jednocze�nie Minister GospodarkiWaldemar Pawlak.
Podczas uroczysto�ci Wicepremier Waldemar Pawlak od-
znaczy³ najbardziej zas³u¿onych dzia³aczy ruchu ludowego.
W�ród wyró¿nionych znalaz³ siê mieszkaniec Jaworza- pre-
zes gminnego Ko³a PSL, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Ja-
worze � Andrzej �liwka, który otrzyma³ najwy¿sze odzna-
czenie Medal im Wincentego Witosa.

Andrzej �liwka - obecnie Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jaworze jest wieloletnim dzia³aczem ruchu ludowego, zna-
nym szczególnie mieszkañcom Jaworza ale i równie¿ Ja-
sienicy.
Otrzyma³ Pan najwy¿sze odznaczenie jakim w Polskim
Stronnictwie Ludowym jest Medal za Zas³ugi dla Ru-
chu Ludowego im Wincentego Witosa. Proszê co� po-
wiedzieæ o swojej karierze w PSL.
Andrzej �liwka: Nie nazwa³bym tego karier¹. Ja od lat m³o-
dzieñczych mia³em w sobie ¿y³kê spo³ecznika i chcia³em co�
robiæ przede wszystkim dla lokalnej spo³eczno�ci. Pocz¹tko-
wo wiêc koncentrowa³em siê na dzia³alno�ci na rzecz m³o-
dzie¿y wiejskiej, potemw strukturach ZSL dzia³a³em na rzecz
lokalnych rolników Jaworza i ca³ej ówczesnej Gminy Jasieni-
ca. Nie interesowa³em siê t¹ tzw �wielk¹ polityk¹� ani w cza-
sach ZSL ani dzisiaj. Moim priorytetem by³ i jest cz³owiek �
ten z mojej gminy. Tak wiêc w czasach ZSL dzia³alno�æ moja
polega³a na pomaganiu w za³atwianiu rolnikom talonów, które
wówczas by³ wszechobecne na wszystko od traktora poczy-
naj¹c, a na nawozach koñcz¹c. Dzi� � owszem jestem cz³on-
kiem PSL, ale na rzecz lokalnej spo³eczno�ci szczególnie w
JaworzuNa³ê¿u staram siê dzia³aæ jako spo³ecznik, a obecnie
radny Rady Gminy, natomiast nie przez pryzmat partii.
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Swoj¹ dzia³alno�æ w ruchu ludowym przed prawie 44 laty
rozpoczyna³em w pracy z m³odzie¿¹ i dla m³odzie¿y w
Zwi¹zkach M³odzie¿y Wiejskiej gdzie pe³ni³em ró¿ne funk-
cje od przewodnicz¹cego ko³a po cz³onka zarz¹du woje-
wódzkiego itd. Potem w Zjednoczonym Stronnictwie Ludo-
wym , a po zmianach na pocz¹tku lat 90-tych � w Polskim
Stronnictwie Ludowym. Przed czterema laty otrzyma³em
za dzia³alno�æ w PSL odznakê Z³otej Koniczynki. Teraz
otrzyma³em ten medal bêd¹cy dla mnie du¿ym zaskocze-
niem i niespodziank¹.
Czym dla Pana jest tak wysokie wyró¿nienie otrzyma-
ne z r¹k samego Wicepremiera Waldemara Pawlaka?
Andrzej �liwka; Dla mnie to bardzo wielki zaszczyt ale i
niespodzianka. Po raz pierwszy w ¿yciu zosta³em napraw-
dê tak zaskoczony. Na obchody �wiêta Ludowego do Cho-
rzowa wybra³em siê z ¿on¹ i to w³a�ciwie w ostatniej chwili.
Pewnie zdecydowa³o o tym kilka czynników takich jak moje
sentymentalne ju¿ zaanga¿owanie w dzia³alno�æ PSL i ruch
ludowy ale i program artystyczny jaki przygotowano Cho-
rzowie. Gdy tam przyjechali�my, jako zwyk³y uczestnik za-
j¹³em siê tym co robi¹ zazwyczaj widzowie- a wiêc robi³em
zdjêcia, uczestniczy³em w Mszy �w, ogl¹da³em wystêpy
Zespo³u Pie�ni i Tañca �l¹sk, a gdy na scenie pojawi³ siê
wicepremier Waldemar Pawlak i zaczêto wyczytywaæ na-
zwiska osób, ja by³em zajêty w³a�nie robieniem pami¹tko-
wych zdjêæ . Pocz¹tkowo gdy us³ysza³em swoje nazwisko
my�la³em, ¿e kto� mnie po prostu szuka. Potem okaza³o
siê, ¿e jestem w�ród osób, któr¹ dost¹pi¹ tego zaszczytu i
otrzymaj¹ najwy¿sze odznaczenie w PSL. To by³o wielk¹
niespodziank¹ dla mnie samego. Nikt wcze�niej z w³adz
PSL nie wspomina³ o takiej mo¿liwo�ci wzglêdem mojej
osoby. To, ¿e znalaz³em siê w Chorzowie na tym �wiêcie to
w³a�ciwie przypadek.
Ile osób z naszego powiatu mo¿e poszczyciæ siê Me-
dalem im Wincentego Witosa?
Andrzej �liwka: Z Gminy Jaworze jestem jedyn¹ osob¹ ,
która otrzyma³a takie odznaczenie. Natomiast w Gminie
Jasienica jest na pewno kilka osób posiadaj¹cych takie
odznaczenia. Z ca³ego Województwa �l¹skiego otrzyma-
³o takie medale prawie 10 osób. By³o to Ogólnopolskie
�wiêto Ludowe, które ka¿dego roku jest organizowane w
innym regionie Polski. Tu do Chorzowa oprócz dzia³aczy w
terenu �l¹ska przyjechali tak¿e przedstawiciele PSL z ca-
³ego kraju wraz z pocztami sztandarowymi.

Gratulujemy serdecznie tego zaszczytnego i zas³u¿onego
wyró¿nienia . ¯yczymy si³ do dalszej pracy na rzecz naszej
gminy i polskich rolników w kolejnych latach.

Rozmawia³ Piotr Filipkowski
Zdjêcia; http://www.europsl.pl/index.ph

Flesz wiadomo�ci gminnych
Dla ka¿dego co� dobrego
Tak w skrócie mo¿na okre�liæ przeznaczenie Agronomów-
ki. Koñczy siê remont obiektu, który zgodnie z zamierze-
niami bêdzie pe³ni³ funkcjê lokalnego Centrum Edukacji i
Kultury. Bêdzie mo¿na tu organizowaæ szkolenia czy warsz-
taty, za� z pomieszczeñ w piwnicach budynku bêd¹ mog³y
znale�æ swoje miejsce organizacje pozarz¹dowe, stowa-
rzyszenia, a tak¿e zespo³y regionalne.

Pod czujnym okiem kamery
Ju¿ za nied³ugo Jaworze stanie siê bardziej bezpieczne.
Koñcz¹ siê bowiem prace nad utworzeniem monitoringu w
gminie. �Obserwowane� bêd¹ nie tylko szko³y czy sam bu-
dynek Urzêdu Gminy, ale równie¿ Goruszka,Amfiteatr oraz
Park. Miejmy nadziejê, ¿e szklane oczy podzia³aj¹ na nie-
których stymuluj¹co.

Przypominamy!
Koñcz¹ siê prace zwi¹zane z budow¹ chodnika wzd³u¿ ul.
Turystycznej, jak i przebudowa drogi. Obie inwestycje uzy-
ska³y dofinansowanie UE (³¹cznawarto�æ - ok. 1,3mln PLN).
Jeszcze w tym roku przy Gimnazjum powstanie kompleks
sportowy ORLIK o warto�ci 1,3 mln PLN. Gmina pokryje
po³owê kosztów inwestycji, reszta pozostanie w gestii bu-
d¿etów rz¹dowego i wojewódzkiego. Tym samym Jaworze
wzbogaci siê o dwa boiska - do pi³ki no¿nej oraz do koszy-
kówki warz z kompleksem sportowym, który bêdzie czynny
24h na dobê.
Praca wre przy ulicy S³onecznej gdzie budowana jest �cie¿-
ka pieszo-rowerowa. Koszt inwestycji to 1,1 mln z³. Ów trakt
zostanie po³¹czony z kolejnym wzd³u¿ ulicy Cisowej � w
tym przypadku warto�æ to blisko 1,7 mln z³. Inwestycje fi-
nansowane s¹ w 85% z bud¿etu UE.

Nic tylko tañczyæ
I to w amfiteatrze, gdzie ju¿ podczas tegorocznych do¿y-
nek bêdzie mo¿na zdrowo przytupywaæ do taktu. Na sce-
nie obiektu bowiem zostanie wylana nowa posadzka. Infor-
macja nie tylko dla fachowców, bêdzie ona trwa³a, mrozo-
odporna, ¿ywiczna, jak nale¿y siê domy�laæ tak¿e finanso-
wana z unijnych pieniêdzy.

Pilnie poszukiwani...
Skorzy do nauki, podwy¿szenia kwalifikacji zawodowych,
ciekawi �wiata, chc¹cy sprawdziæ siê artystycznie. Mo¿na
podszkoliæ jêzyk angielski, dowiedzieæ siê, jak za³o¿yæ
w³asn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹, oswoiæ siê z komputerem
i bli¿ej zapoznaæ siê z ksiêgowo�ci¹. Uczestnicy projektu
bêd¹ mogli uczyæ siê, jak przyrz¹dzaæ tradycyjne potrawy
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regionalne , nie bêdzie im obce tak¿e rêkodzie³o i sztuka
ludowa.
Warto zatem wybraæ co� dla siebie i- póki s¹ wolne miej-
sca - pój�æ do Urzêdu gminy.
Korzy�ci niewymierne, a do tego mi³o spêdzony czas po-
winny byæ wystarczaj¹c¹ zachêt¹.
A oto szczegó³owy rozk³ad kursów:
- Aktywizacja zawodowa dla pocz¹tkuj¹cych (Kurs jêzyka
angielskiego dla 30 osób
Szkolenie z zakresu podejmowania dzia³alno�ci gospodar-
czej dla 30 osób)
- Myszk¹ po Jaworzu. Podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych mieszkañców Gminy Jaworze (Kurs komputerowy i
podstaw ksiêgowo�ci dla 35 osób)
- Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej (Szkolenie
kulinarne w zakresie sporz¹dzania tradycyjnych potraw re-
gionalnych dla 30 osób
Szkolenie rêkodzie³a i sztuki ludowej dla 25 osób

�Nowy góralski król�... czyli s³ów kilka o W³adys³awie
Orkanie
Ukocha³em lud biedny ponad miarê
Bom siê jego pie�ni¹ wyko³ysa³
Ukocha³em zwyczaje i gwarê
Którem jako dziecko z piersi matki wyssa³

29 maja w Bielskim Centrum Kultury wrêczono nagrody im.
W³adys³awa Orkana. Uhonorowani zostali miêdzy innymi po-
eci, rze�biarze, a tak¿e ci, którzy niezmordowanie dzia³aj¹ na
niwie kultury. Ka¿da taka nagroda przypomina nam o tym, ¿e
oni s¹ w�ród nas. My tak szybko ¿yjemy, ¿e czêsto nie mamy
czasu na artystyczny oddech, a przecie¿ oni tworz¹ tu¿ obok
nas. Taka nagroda to wyci¹gniêcie ludzi sztuki z codzienno�ci
- powiedzia³ Zdzis³aw Bylok wójt Gminy Jaworze.
Wa¿ne te¿, ¿e ta presti¿owa nagroda odby³a siê w Powie-
cie Bielskim i ¿e nagrodzeni zostali tak¿e twórcy z tego
terenu. Podczas celebry Jaros³aw Kalinowski wicemarsza-
³ek Sejmu RP i Przewodnicz¹cy Kapitu³y nagrody mówi³ o
tym, i¿ powinni�my sp³aciæ swojemu �rodowisku ten d³ug,
który zaci¹gnêli�my poprzez zdobyte wykszta³cenie i ufor-
mowanie przez �wiat.
W³adys³aw Orkan by³ pisarzem okresu M³odej Polski, na-
prawdê nazywa³ siê Franciszek Smaciarz. Urodzi³ siê w
Porêbie Wielkiej w 1875, a zmar³ w Krakowie w 1930.
Tematyk¹ jego utworów by³ g³ównie obraz biednej polskiej
wsi. Ale by³ równie¿ wspania³ym humoryst¹ (Herkules no-
wo¿ytny i inne weso³e rzeczy), piewc¹ urody gorczañskie-
go pejza¿u. Jego ba�ñ z dawnych czasów Drzewiej, obok
powie�ci W roztokach szczytowe osi¹gniêcie pisarza, po-
równywana jest do Puszczy Jod³owej ¯eromskiego.

Opracowa³a Agata Jêdrysko

Przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu, aktywna wal-
ka z bied¹, ubóstwem i bezrobociem tak w skrócie mo¿na
scharakteryzowaæ projekt systemowy realizowany przez
Gminny O�rodek pomocy Spo³ecznej w Jaworzu. Od 1
kwietnia 10 �cioromieszkañców gminy bierze udzia³ w �Pro-
gramie aktywnej integracji w gminie Jaworze�, który jest
wpisany w Program Operacyjny Kapita³ Ludzki (Priorytet
VII, Dzia³anie 7,1, Poddzia³anie 7.1.1). Obecnie benefi-
cjenci uczestnicz¹ w Treningu Kompetencji i Umiejêtno�ci
Spo³ecznych prowadzonym przez wykwalifikowanych tre-
nerów, a tak¿e maj¹ mo¿liwo�æ skorzystania z us³ug licen-
cjonowanego doradcy zawodowego. Dziêki tym zajêciom
mog¹ staæ siê bardziej atrakcyjni na rynku pracy, a tak¿e
opanowaæ trudn¹ acz niezbêdn¹ sztukê komunikacji inter-
personalnej oraz pe³nienia ról spo³ecznych. Zajêcia z psy-
chologami ciesz¹ siê sporym powodzeniem uczestnicy pro-

jektu zgodnie twierdz¹, ¿e zmieniaj¹ one sposób widzenia
siebie oraz otoczenia i co wa¿ne s¹ bezsprzecznie potrzeb-
ne w nieomal¿e ka¿dym spotkaniu z drugim cz³owiekiem.
Konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego pomagaj¹
zorientowaæ siê w aktualnych potrzebach na rynku pracy, w
swoich realnych mo¿liwo�ciach, co przek³ada siê na podjê-
cie odpowiednich kroków zarówno je�li chodzi o wybór kon-
kretnego kursu zawodowego, jak i mo¿liwo�ci znalezienia
pracy po zakoñczeniu projektu.
Warto przypomnieæ, ¿e grupê docelow¹ stanowi 10 osób w
wieku aktywno�ci zawodowej, które mieszkaj¹ na terenie
Jaworza oraz s¹ podopiecznymi GOPS-u. W ramach pro-
jektu zostali oni objêci �wiadczeniami z pomocy spo³ecz-
nej, co z pewno�ci¹ wp³ynie na poprawê warunków byto-
wych, mog¹ korzystaæ równie¿ z porad psychologa, praw-
nika, a tak¿e z terapii psychospo³ecznej, natomiast osoby

Aktywnie, spójnie, efektywnie
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niepe³nosprawne s¹ wspomagane przez asystenta- fizjote-
rapeutê. �Efektem udzia³u w projekcie (rezultaty miêkkie)
jest : kszta³cenie umiejêtno�ci pe³nienia ról spo³ecznych,
wspieranie samodzielno�ci i aktywno�ci uczestników pro-
jektu na rynku pracy oraz zwiêkszenie kompetencji GOPS
w realizacji zadañ na rzecz aktywnej integracji.
Warto przy okazji przypomnieæ, ¿e Program Operacyjny
Kapita³ Ludzki jest odpowiedzi¹ �na wyzwanie, jakie przed
pañstwami cz³onkowskimi UE, w tym równie¿ Polsk¹, sta-
wia odnowiona Strategia Lizboñska�. Chodzi o to, by Euro-
pa by³a wci¹¿ bardziej atrakcyjna dla inwestorów, innowa-
torów, jak i ludzi poszukuj¹cych sta³ego, satysfakcjonuj¹-

cego zatrudnienia.
�Zgodnie z za³o¿eniami Strategii Lizboñskiej oraz celami
polityki spójno�ci krajów unijnych, rozwój kapita³u ludzkie-
go i spo³ecznego przyczynia siê do pe³niejszego wykorzy-
stania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyj-
no�ci gospodarki�- czytamy na portalu funduszy struktural-
nych.
Czy PO KL jest potrzebny?
Najlepiej �wiadcz¹ o tym osoby, które dziêki wsparciu pro-
jektów znalaz³y pracê b¹d� zdecydowa³y siê na uruchomie-
nie w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej.

Przygotowa³a Agata Jêdrysko

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Wyniki wyborów do Europarlamentu
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Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok wraz z organizacjami pozarz¹dowymi z terenu Gminy Jaworze, a szczególnie
Ko³ami GospodyñWiejskich nr 1 i 2 w Jaworzu, Ko³emRencistów i Emerytów oraz StowarzyszeniemNasze Jaworze
serdecznie zaprasza wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u w trzech bezp³atnych szkoleniach organizowanych w
ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, ProgramuOperacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytet VI, dzia³anie 6.3 pn.

1.�Myszk¹ po Jaworzu. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkañców Gminy Jaworze�

W ramach tego projektu zosta³ przygotowany dla wszystkich mieszkañców naszej miejscowo�ci kurs komputero-
wy po³¹czony z podstawami ksiêgowo�ci. Udzia³ w tym kursie pomo¿e wszystkim Pañstwu na zdobycie wiedzy z
zakresu podstawowej obs³ugi komputera, a tak¿e podstaw ksiêgowo�ci.
Dziêki ukoñczeniu tego kursu podnios¹ Pañstwo swoje kwalifikacje zawodowe co pomo¿e Pañstwu w zwiêksze-
niu swojej konkurencyjno�ci na rynku pracy.

2.�Aktywizacja zawodowa dla pocz¹tkuj¹cych�

W ramach tego projektu maj¹ Pañstwo mo¿liwo�æ udzia³u w kursie jêzyka angielskiego oraz w szkoleniu z
zakresu podejmowania dzia³alno�ci gospodarczej. W dobie postêpuj¹cej globalizacji oraz rozwoju Unii Europej-
skiej nie sposób nie pos³ugiwaæ siê jêzykiem angielskim, który w wielu regionach Europy jest jakby nie by³o
jêzykiem urzêdowym. Jeste�my przekonani, ¿e poznanie podstaw jêzyka angielskiego pomo¿e wszystkim Pañ-
stwu zarówno w ¿yciu zawodowym jak i prywatnych.
Natomiast szkolenie z zakresu podejmowania dzia³alno�ci gospodarczej umo¿liwi Pañstwu zdobycie wiedzy na
temat zasad podejmowania dzia³alno�ci gospodarczej, a tak¿e pomo¿e Pañstwu �w przygotowaniu siê do za³o-
¿enia swojej firmy zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Celem tego szkolenia bêdzie równie¿ prze-
kazanie Pañstwu wiedzy z zakresu zdobywaniu funduszy unijnych na rozpoczêcie jak i rozwój w³asnej firmy.

3.�Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej�

W ramach tego projektu zorganizowane zostanie szkolenie kulinarne oraz kurs rêkodzielnictwa. Jeste�my prze-
konani, ¿e zdobycie umiejêtno�ci z zakresu gotowania oraz szyde³kowania, haftowania oraz innych technik
rêkodzie³a zdobêd¹ Pañstwo wiele do�wiadczenia, które umo¿liwi Pañstwu zdobycie wielu do�wiadczeñ pozwa-
laj¹cych na rozpoczêcie swojej dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie agroturystyki b¹d� te¿ punktów gastrono-
micznych.

Wszystkich chêtnych zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³ami organizowanych szkoleñ na stronie inter-
netowej www.jaworze.pl lub w siedzibie Urzêdu Gminy Jaworze.
Osobami kontaktowymi s¹.
1.Malwina Nowoczek, tel. 0-33 817-21-95, wew. 203. Pokój 203, piêtro II,
2.Daniel Godziszka, tel. 0-33 817-21-95, wew. 203. Pokój 203, piêtro II,
3.Barbara Galocz-Siwiecka, tel. 0-33 817-21-95 wew. 110. Pokój 110, piêtro I

Zapraszamy do sk³adania formularzy zg³oszeniowych. NABÓR TRWADO KOÑCACZERWCA 2009 ROKU !!!

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Aktywizacja spo³eczna w Gminie Jaworze �
czyli czas na bezp³atne i interesuj¹ce szkolenia !!! �

NABÓR TRWA!!!
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By nie�æ u�miech

Ile razem dróg przebytych?
Ile �cie¿ek przedeptanych?
Ile deszczów, ile �niegów
wisz¹cych nad latarniami?

Twe oczy jak piêkne
�wiece
a w sercu �ród³o promienia
Wiêc ja chcia³bym twoje
serce
ocaliæ od zapomnienia (K. I. Ga³czyñski)

Wakacje z �wietlica Socjoterapeutyczn¹
W tym roku wakacje dla dzieci � podopiecznych �wietlicy Socjoterapeutycznej bêd¹ znacznie siê ró¿ni³y od tych
z minionych lat. Tradycyjnie dot¹d w okresie wakacyjnym �wietlica raz w tygodniu organizowa³a dla dzieci zajêcia
takie jak wycieczki w góry, na basen, autokarowe jednodniowe wyjazdy, zajêcia sportowe. Tym razem dziêki
zainicjowanej ubieg³ym roku wspó³pracy z nadmorsk¹ Gmin¹ Wicko � prawie 40 dzieci wyjedzie na kolonie do
Wicka- w pobli¿u £eby. Natomiast do Jaworza w ramach wymiany, przyjad¹ na wypoczynek dzieci z Wicka.
Zapewne pobyt naszych dzieci nadmorzem uatrakcyjni dotychczasow¹ formê wypoczynku. Pozostaje tylko ¿yczyæ
wielu ciep³ych i s³onecznych dni dla naszych milusiñskich i wielu mi³ych wra¿eñ.

Piotr Filipkowski

dzie nie maj¹ gdzie siê spotkaæ z rówie�nikami, z kolegami
ze szkolnej ³awy. Frekwencja �wiadczy o tym, jak bardzo
tego potrzebuj¹. Przygotowali�my 123 miejsca, niewiele
brakowa³o, a miejsc by³oby zbyt ma³o.
To zdecydowanie bardzo potrzebne inicjatywy. Dowód na
to, ¿e seniorzy wci¹¿ s¹ i bêd¹ wa¿ni dla ka¿dej spo³eczno-
�ci. Jak oni sami przyjmuj¹ takie zaproszenia?
£zy wzruszenia, rado�ci, ¿e zosta³em zaproszony, ¿e by-
³em, ¿e pos³ucha³em muzyki. Dostali�my bardzo mi³y list
od pewnej pani z podziêkowaniem i z przeprosinami, ¿e
nie jest w stanie przyj�æ, ale bardzo dziêkuje za pamiêæ. W
tym miejscu dziêkujê wszystkim Radnym z naszej gminy,
którzy bardzo zaanga¿owali siê w dostarczenie zaproszeñOcaliæ od zapomnienia to znaczy pamiêtaæ, za� na owo

najlepszym dowodem jest spotkanie z drugim cz³owiekiem.
Docenienie jego istnienia, uszanowanie tego co robi³ przez
lata. A rado�æ to ogromna widzieæ rozpromienione twarze,
roze�miane b³yszcz¹ce oczy i znakomicie bawi¹cych siê
ludzi. Tak by³o 4 czerwca w Jaworzu podczas Dnia Senio-
ra. Celebrê, jak co roku zorganizowa³ Gminny O�rodek
Pomocy Spo³ecznej przy pomocy pracowników Szko³y Pod-
stawowej Nr 1. Seniorzy spotkali siê w �wietlicy szkolnej.
To jest ju¿ tradycja naszego o�rodka, bowiem spotykamy
siê po raz dziewi¹ty. Inicjatywa wysz³a od Wójta i od Rady
Gminy, którzy widzieli potrzebê zorganizowania tego typu
uroczysto�ci -mówi Dorota Sacher-Wejster Kierownik Gmin-
nego O�rodka Pomocy Spo³ecznej - bo przecie¿ starsi lu-
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do domów seniorów. To jest bardzo mi³a uroczysto�æ orga-
nizowana przez o�rodek, najmilszy moment w ca³ym roku
naszej pracy - dodaje z u�miechem Dorota Sacher Wejster
Niew¹tpliwie dla szacownych go�ci wa¿ne by³o, i¿ w tym dniu
wraz z nimi przy stole zasiedli przedstawiciele w³adz samorz¹-
dowych z Jaworza. Wójt Gminy Zdzis³aw Bylok podkre�li³, jak
wiele zawdziêczamy niegdysiejszej pracy seniorów, a czêsto
ich spo³ecznemu zaanga¿owaniu. To jest taki piêkny uk³on w
stronê tych ludzi, a i czêsto tak¿e znakomity pretekst do wyj-
�cia - bo i tak siê zdarza- z samotno�ci- stwierdzi³ wójt Bylok �
tylu go�ci ju¿ dawno nie mieli�my to o czym� �wiadczy, nade
wszystko o dobrej pracyGminnegoO�rodkaPomocySpo³ecz-
nej. To w³a�nie o�rodek , jako organizator zaprasza³ naszych
seniorów. Ci ludzie chc¹ siê spotykaæ, to mnie cieszy. Warto z
my�l¹ przede wszystkim o nich znowu¿ co� nowego wybudo-
waæ. Dlategomiêdzy innymi wAgronomówce utworzymy takie
miejsce spotkañ. Jeszcze nie wiem, jak go nazwiemy, jeszcze
niemam koncepcji, ale taki pomys³ w pewnymmomencie sam
siê pojawi, jak w przypadku Galerii na Zdrojowej. To jest nasz
obowi¹zek, by nale¿ycie dbaæ o starszych ludzi.
By³o nie tylko co� dla cia³a- skromny poczêstunek, ale i dla
ducha. Bowiem ca³o�æ imprezy skoczn¹ i piêkna muzyk¹
okrasi³ zespó³ Starzy Przyjaciele pod batut¹ Antoniego
Kruczka. A¿ nogi same rwa³y siê do tañca.
Takie spotkania to tak wiele rado�ci, rozmowa, �piew, ta
muzyka. Jeszcze nie jedna z tych osób posz³aby sobie po-
tañczyæ. Znakomicie, ¿e takie spotkania s¹ organizowane.
Przecie¿ w³a�nie w owym trzecim wieku ludzie siê kszta³c¹,
zdarzaj¹ siê wielkie mi³o�ci, �luby. Choæby nie wiem jaki
staruszek, to przy takiej imprezie czuje siê m³ody i radosny
powiedzia³a Krystyna Plaza-Popielas przewodnicz¹ca ja-
worzañskiego Ko³a Emerytów.
Oby takich spotkañ by³o wiêcej, bo tak wielka rado�æ jest
zara�liwa, a to potrzebne szczególnie dzisiejszych nieco
smutnych czasach. Przygotowa³aAgata Jêdrysko

NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯

Festiwal piosenki Harcerskiej
O sile tkwi¹cej w piosence zuchowej mo¿na by³o przeko-
naæ siê w sobotê 9 maja w jaworzañskim amfiteatrze. Od
rana nad Jaworzem gromadzi³y siê chmury, z których co
jaki� czas pada³ � tak mimo wszystko potrzebny deszcz.
Wiadomo jednak, ¿e 90% sukcesu imprezy plenerowej
nale¿y do matki natury. Ju¿ pierwsze piosenki w wykona-
niu pierwszych gromad zuchowych spowodowa³y, ¿e s³oñ-
ce za�wieci³o nad Jaworzem i mo¿na by³o poddaæ siê uro-
kowi harcerskiej piosenki. Festiwale czy przegl¹dy piose-
nek maj¹ to do siebie, ¿e po jakim� czasie widzowie coraz

czê�ciej spogl¹daj¹ na zegarki� A jak by³o podczas tej
zuchowej imprezy w Jaworzu?
Czasami gdy uczestniczmy w ró¿nych masowych impre-
zach, wydaje siê, ¿e te niby �gwiazdy estrady� s¹ jakie�
wyblak³e, a najwiêksz¹ atrakcj¹ pozostaje oferta tzw ma-
³ej gastronomii. Tu okaza³o siê, ¿e dzieci pod dowództwem
swoich dru¿ynowych potrafi¹ spontanicznie �wietnie siê
bawiæ, a atmosfera ca³o�ci udziela siê nawet �zgredzikom�.
Nie potrzeba ani stoisk z alkoholowymi specja³ami, ani su-
per zaopatrzonych stosik gastronomicznych. Dobry humor,
otwarto�æ na drugiego cz³owieka, dzieciêca szczero�æ w
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wyra¿aniu emocji, charyzmatyczni dru¿ynowi � to wystar-
czy aby do zabawy wci¹gn¹æ wszystkich.
Taka te¿ by³a formu³a Festiwalu �Spotkajmy siê w piosence�
- a wiêc prezentacje piosenek w wykonaniu poszczególnych
gromad zuchowych z Hufca Beskidzkiego ZHP, oraz dwóch
gromad zaproszonych z Hufca Wêgierska Górka. Pomiê-
dzy konkursowymi zmaganiami - wspólne pl¹sanie na sce-
nie wszystkich zuchów i ich opiekunów w rytm popularnych
utworów disco, pokaz ratownictwamedycznego czy zabawa
z udzia³em zaprzyja�nionego klauna, w którego rolê dosko-
nale wcieli³ siê Andrzej Rezszuto. Ca³o�æ imprezy prowadzi-
³y namiestniczki zuchowe Hufca beskidzkiego pwd. Justyna
Witas oraz hm. Joanna Buzderewicz. Jak przysta³o na pro-
fesjonalny festiwal, do oceny wykonawców potrzebne by³o
jury. W jego sk³ad jako reprezentant naszej gminy wszed³
wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zbigniew Putek. W Festi-
walu uczestniczy³y zuchy z o�miu Gromad Zuchowych sku-
pionych w Hufcu beskidzkim ZHP oraz go�cinnie gromady z
HufcaWêgierska Górka. W festiwalowych zmaganiach oce-
niano wystêpy w czterech kategoriach.
I tak, w kategorii �Piosenki turystycznej�;
I miejsce zdoby³a 10 GZ Weso³a Gromada Kubusia Pu-
chatka z Jaworza ( SPnr 1)
II miejsce 1 GZ Anio³ki z Bielska - Bia³ej
III miejsce 15 GZ Tygryski z Bielska - Bia³ej
W kategorii �Piosenka zuchowa�:

I miejsce � GZ �To s³oñce, to cieñ� z Wêgierskiej Górki
II miejsce � 7 GZ Przyjaciele Kubusia
III miejsce � GZ Iskierki � z Wêgierskiej Górki
W kategorii �Soli�ci�
I miejsce � Natalia Kupczak z 7 GZ Przyjaciele Kubusia
II miejsce � Wojciech Przewo�nik z 38 GZ Zwierzaki z Biel-
ska - Bia³ej
III miejsce � Patrycja Le� z 10 GZWeso³a Gromada Kubu-
sia Puchatka
W kategorii �Duety�;
I miejsce � Zuzanna Buzderewicz i Zuzanna Czader z 10
GZ Weso³a Gromada Kubusia Puchatka z Jaworza
II miejsce - Natalia Kupczak i Angelika Sêkowska z 7GZ
Przyjaciele Kubusia
z Bielska-Bia³ej
III miejsce �Marcin Kapusta i Pawe³Wichary z 38GZ �Zwie-
rzaki� z Bielska - Bia³ej
Ponadto hm Joanna Buzderewicz � dru¿ynowa naszej ja-
worzañskiej Gromady Zuchowej �Weso³a Gromada Kubu-
sia Puchatka� otrzyma³a nagrodê specjaln¹ Wójta Gminy
Jaworze w �kategorii� osobowo�æ Festiwalu. Wrêczenia
nagród dokonali Komendant Hufca Beskidzkiego hm. S³a-
womir Gajda, hm. Teresa Ceremuga, phm. Miriam Kor-
czyñska, wraz z wójtem Zdzis³awem Bylokiem. Organi-
zatorami festiwalu by³ Hufiec Beskidzki ZHP, O�rodek Pro-
mocji Gminy w Jaworzu, Urz¹d Gminy Jaworze.
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Od roku 1988 roku staraniem Regionalnego O�rodka Kul-
tury w Bielsku-Bia³ej i jego lokalnych partnerów organizo-
wany jest Wojewódzki Przegl¹d Dzieciêcych Zespo³ów
Folklorystycznych. Wpierw przegl¹dy te odbywa³y siê w
Suchej Beskidzkiej, potem w Brennej, Makowie Podhalañ-
skim, Wadowicach, Cieszynie, Istebnej i Wi�le. W tym roku
po raz pierwszy Jaworze zosta³o gospodarzem tego swe-
go rodzaju festiwalu przy wspó³pracy z naszym O�rod-
kiem Promocji Gminy. Przegl¹d zespo³ów dzieciêcych mia³
miejsce w dniach 6-7 czerwca w amfiteatrze. W tym roku
prezentowa³y siê tradycyjnie zespo³y z terenu Beskidu �l¹-
skiego i ¯ywieckiego ale nie brak³o tak¿e zespo³ów z in-
nych powiatów województwa �l¹skiego w tym z Racibo-
rza. Otwarcia Wojewódzkiego Przegl¹du Dzieciêcych

XXII Wojewódzki Przegl¹d Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych

Zespo³ów Folklorystycznych w imieniu w³adz naszej gmi-
ny dokona³a SekretarzAnna Skotnicka-Nêdzka. Sk³ad jury
przegl¹du �wiadczy o wysokim poziomie tej imprezy gdy¿
w jego w³adzach byli; Ma³gorzata Kiere� , Krystyna Fucik
i Jan G¹siorek. W niedzielê 7 czerwca podczas drugiego
dnia przegl¹du nasz¹ gminê na uroczysto�ciach reprezen-
towa³ wójt Zdzis³aw Bylok.
O kilka s³ów na temat tego przegl¹du i zaanga¿owania
dzieci i m³odzie¿y w kultywowanie tradycji regionalnych i
folkloru poprosili�my Dyrektora Regionalnego O�rodka
Kultury � Leszka Mi³oszewskiego, który powiedzia³ m.in.,
i¿ wiêkszo�æ zespo³ów zdecydowanie pochodzi z naszego
terenu a wiêc �l¹ska Cieszyñskiego i Beskidu ¯ywieckie-
go , choæ wystêpuj¹ równie¿ zespo³y z innych rejonów na-
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szego województwa. Celem nadrzêdnym nie jest zdobycie
jakiego� zaszczytnego ty³u, ale przede wszystkim �wietna
zabawa, Aby cel sam sobie by³ zrealizowany dzieci musz¹
same czuæ atmosferê tego w czym uczestnicz¹ i uto¿sa-
miaæ siê ze swoj¹ kultur¹ i folklorem. Jak widaæ po ilo�ci
dzieci bior¹cych udzia³ w przegl¹dzie, zainteresowanie swoj¹
kultur¹ w naszym regionie jest du¿e. Ka¿dy zespó³ przygo-
towuje program , który w pe³ni jest zwi¹zany z dan¹ gmin¹
lub miejscowo�ci¹. S¹ to wiêc nie tylko tañce ludowe, pie�ni
ale i inscenizacje. Dzieci jak widaæ na tego typu przegl¹-
dach swobodnie pos³uguj¹ siê gwar¹ i z wielkim profesjona-
lizmem i aktorstwem prezentuj¹ swoje inscenizacje.
Na pytanie czy patrz¹c na te dzieci jest nadzieja, ¿e trady-
cje regionalne i folklor nie zagin¹ wraz z odej�ciem star-
szego pokolenia, dyrektor L. Mi³oszowski powiedzia³, ¿e
wszystko zale¿y od instruktorów, ich zaanga¿owania ale i
wsparcia w³adz gminy. Aby przyjechaæ na taki przegl¹d
potrzebny jest autokar- to oczywi�cie wi¹¿e siê z kosztami.
Uczestnictwo w takim przegl¹dzie to okazja aby pochwaliæ
siê swoimi osi¹gniêciami, ale to tak¿e mo¿liwo�æ podno-
szenia swoich umiejêtno�ci i wiedzy dziêki wsparciu i kon-
struktywnym opiniom wyra¿anym prze jury przegl¹du, w
sk³ad którego wchodz¹ etnografowie i znawcy folkloru. Ale
najwa¿niejsze jest to aby dzieci mia³y z tego rado�æ i za-
bawê, ¿e mog¹ wyst¹piæ publicznie i pokazaæ swoj¹ praw-
dziw¹ sztukê, której nie powstydzi³by siê nawet najbardziej
znany zespó³ regionalny. W tegorocznym przegl¹dzie ze-
spo³ów uczestniczy³o w sumie 900 dzieci. A z kolei celem
jury nie jest tylko przyznanie nagród, ale potem odbywaj¹
siê kolejne spotkania , a uwagi komisji oceniaj¹cej maj¹
na celu jedynie dalsze podnoszenie poziomu artystyczne-
go zespo³ów. Ponadto dzieci poprzez zabawê jak¹ s¹ pre-
zentowane scenki z ¿ycia wsi ucz¹ siê swojej to¿samo�ci
kulturowej. Mieszkaj¹c w danej wsi prezentuj¹ tylko swój
folklor , a nie np. o�ciennych gmin przy regionów. To s³u¿y
te¿ wzmacnianiu ich wziêci kulturowej ze �rodowiskiem, z
którego pochodz¹. Najliczniejsze zespo³y dzieciêce to te
zwi¹zane z góralami , a wiêc Beskidu ¯ywieckiego i �l¹-
skiego.
Swoj¹ obecno�ci¹ XXII Wojewódzki Przegl¹d Dzieciêcych
Zespo³ów Folklorystycznych zaszczyci³ swoj¹ obecno�ci¹
m.in. wicestarosta bielski Miros³aw Szemla, który powie-
dzia³ m.in. ¿e dzi� patrz¹c z perspektywy minionych lat na
te przegl¹dy , na scenie jaworzañskiego amfiteatru prezen-
tuj¹ siê ju¿ kolejne m³ode pokolenia mi³o�ników rodzime-
go folkloru, wspania³e niepowtarzalne stroje, wystêpy to
wszystko jest godne uznania. Przy okazji M.Szemla po-
dziêkowa³ zespo³om i ich opiekunom za wk³ad w pracê z
dzieæmi.

Piotr Filipkowski

Z ¯YCIA MOW

Maj rozpocz¹³ siê�majówk¹ polsko �czesko � s³owack¹.

Pierwszego dnia obok jaworzañskiego amfiteatru stan¹³
pawilon z pracami obrazuj¹cymi dorobek wychowanków
MOW. Wystawê, przy pomocy Danuty Mynarskiej, prze-
wodnicz¹cej ko³a Gospodyñ Wiejskich, zorganizowa³a Ja-
dwiga Kruczek. Na ³amach �Echa Jaworza� pragniemy, w
imieniu wychowanków MOW, z³o¿yæ podziêkowania Ko³u
Gospodyñ oraz Stowarzyszeniu Nasze Jaworze za zapro-
szenie do uczestnictwa w majówce oraz obdarowanie wy-
chowanków materia³ami malarskimi na potrzeby kó³ka pla-
stycznego i s³odyczami dla jego cz³onków. Podziêkowania
sk³adamy równie¿ dzieciom, które w tym roku przyst¹pi³y
do Pierwszej Komunii, za podzielenie siê z wychowankami
MOW i dzieæmi z domu dziecka komunijnymi s³odyczami.
Miniony miesi¹c zaowocowa³ osi¹gniêciami sportowymi.
Zaliczyæ do nich mo¿na m. in. III miejsce w eliminacjach

Stoisko z pracami wychowanków MOW

Wystêp na OPZA w Ku�ni Raciborskiej
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Mistrzostw Polski w Pi³ce No¿nej 6-cioosobowej, II miejsce
w turnieju placówek opiekuñczo � wychowawczych im. M.
Szeligi o puchar Marsza³kaWojewództwa �l¹skiego, I miej-
sce w eliminacjach Mistrzostw Polski w Siatkówce Halowej
oraz miejsca na podium wmitingu lekkoatletycznymw Biel-
sku � Bia³ej (III m-ce w skoku w dal, I m-ce w biegu na 800
metrów, I miejsce w pchniêciu kul¹, I m-ce w biegu na 100m
i II m-ce w sztafecie 4x100m). O takie wyniki wychowan-
ków MOW dbaj¹ p. R. Stronczyñski i p. Ireneusz Brudny.
Koniec maja to kilkudniowy wyjazd na XXIII Ogólnopolski
Przegl¹d Zespo³ówArtystycznych �Kowad³o� w Ku�ni Raci-

Wychowankowie MOW odbieraj¹ nagrody za zwyciêstwo w konkursie Wójt Jaworza z ma³¿onk¹ na kiermaszu MOW

borskiej. Dziewiêciu ch³opców wraz z opiekunami (pp.Alek-
sandra Szeliga i Zbigniew Hubert) zaprezentowa³o swoje
umiejêtno�ci wokalno � sceniczne w kategoriach: muzyka
(zespo³y i soli�ci) i teatr. Konkurencja by³a ogromna (star-
towa³o 13 placówek z ca³ej Polski), a poziom bardzo wyso-
ki; jednak kilkumiesiêczna ciê¿ka praca i dyscyplina przy-
nios³y wymarzone Z³ote Kowad³o. Rok szkolny dobiega
koñca, wiêkszo�æ ch³opców wyje¿d¿a do domu. 15 z nich
przyst¹pi³o do egzaminu i ukoñczy³o naukê w gimnazjum.
Wszystkim ¿yczymy prostych, jasnych dróg i zas³u¿onego
wakacyjnego odpoczynku. Aleksandra Szeliga

Z ¯YCIA PRZEDSZKOLA NR 1

OWOCNY ROK SZKOLNY W PUBLICZNYM PRZED-
SZKOLU SAMORZ¥DOWYM NR 1 W JAWORZU
W roku szkolnym 2008/2009 nasze przedszkole ,prê¿nie
dzia³a i uczestniczy w ró¿norodnych akcjach organizowa-
nych w ca³ym kraju. Jesieni¹, zosta³a zorganizowana akcja
zbierania kasztanów dla zwierz¹t le�nych pod patronatem
Klubu Gaja oraz zbiórka karmy i koców dla psów i kotów ze
schroniska w Bielsku- Bia³ej.
Dzieci wzruszone trudnym losem bezpañskich zwierz¹t, bardzo
chêtnie gromadzi³y karmê - uda³o siê zebraæ ok. 100 kg karmy.
Inn¹ cenn¹ inicjatyw¹ by³a OgólnopolskaAkcja � Góra Gro-
sza .� pod patronatem MEN na rzecz Domów dla Dzieci i
rodzin zastêpczych.
Przedszkolaki bardzo chêtnie bior¹ udzia³ w konkursach
plastycznych. W tym roku wykona³y prace ró¿nymi techni-
kami na konkursy pt.. �Skrzaty, smoki i krasnale .�, XI edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod
has³em �Klêska- powód�, czy huragan- stra¿ po¿arna ci

pomaga.� ( dzieci dosta³y wyró¿nienia i nagrody rzeczowe
), ogólnopolskim konkursie �Poznaj misie.� zorganizowa-
nym przez firmê Haribo ( przedszkole zajê³o II miejsce i
otrzyma³o nagrody rzeczowe) oraz konkursie plastycznym
��wiat malowany r¹czkami.�
W ci¹gu ca³ego roku szkolnego organizowane s¹ cykle spo-
tkañ teatralnych (raz w miesi¹cu ), w których dzieci maja



2009 ROKCZERWIEC-LIPIEC ECHO JAWORZA str. 15

okazjê na bezpo�redni kontakt z aktorami i ¿ywym teatrem.
Ponadto, w ramach akcji �Ca³a Polska czyta dzieciom�,
odbywaj¹ siê comiesiêczne spotkania z pani¹ bibliotekark¹.
G³ównym zadaniemoddzia³ywañwychowawczo- dydaktycz-
nych na rok szkolny 2008/ 2009 jest has³o: �Jestem
przedszkolakiem- muszê dbaæ o �rodowisko ekologiczne, po-
niewa¿onostanowiczê�æmnie,a ja jestemjegoczê�ci¹.�Przed-
szkole przyst¹pi³o do programu organizowanego przez Funda-
cjê Nasza Ziemia oraz firmê Tymbark pod patronatem Mini-
sterstwa�rodowiska. Realizuj¹c tre�ci tego programu, organi-
zowanozajêcia z zakresuprzyrodniczo- ekologicznego.Przed-
szkole uzyska³o certyfikat i tytu³ �Przedszkola Natury.�
Swoje osi¹gniêcia edukacyjne dzieci prezentuj¹ w ci¹gu
ca³ego roku szkolnego, w trakcie organizowanych imprez
przedszkolnych : Dnia Babci i Dziadka, spotkania �wi¹-
tecznego pt. �Pójd�my wszyscy do stajenki.�, przedsta-
wieñ ekologicznych dla rodziców oraz Festynu Rodzinne-
go z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka. Wszystkie impre-
zy gromadz¹ zawsze liczn¹ publiczno�æ, a dzieci u�wiet-

niaj¹ je swoimi artystycznymi wystêpami ze �piewem, wier-
szem i tañcami, dostarczaj¹c swoim najbli¿szym wiele
wzruszeñ i rado�ci.
Obecnieprzygotowujemysiêdoudzia³uwVIPrzegl¹dzieTwór-
czo�ci Przedszkolnej w Jasienicy oraz staramy siê pozyskaæ
dodatkowe fundusze zEuropejskiegoFunduszuSpo³ecznego.
Przedszkole stara siê wspó³pracowaæ z rodzicami. Zorganizo-
wana zosta³a wiosenna akcja sprz¹tania ogrodu przedszkolne-
go, w któr¹ w³¹czyli siê chêtni rodzice. Ponadto rodzice zg³osili
chêæ pomocy w przygotowaniu niespodzianki dla dzieci z okazji
ich�wiêta -przedstawienia teatralnegopt. �CzerwonyKapturek.�
Przedszkole stara siê pozyskiwaæ �rodki finansowe na po-
trzeby placówki, np. w trakcie zbiórki pieniê¿nej przy roz-
dawaniu woniek na corocznych Do¿ynkach Jaworzañskich
, aukcji zorganizowanychw czasie FestynuRodzinnego oraz
darowizn od osób fizycznych.
Za ka¿d¹ okazan¹ pomoc Pani Dyrektor � mgr Jolanta
Bajorek oraz Grono Pedagogiczne sk³adaj¹ wszystkim
serdeczne podziêkowania. mgr Dorota Zbo�

Miêdzynarodowe lokaty
Tegoroczne konkursy z jêzyka angielskiego i matematyki,
mobilizuj¹ce do udzia³u m³odzie¿ ca³ego �wiata, zakoñczy-
³y siê wysokimi lokatami uczniów SP nr 1.
W pierwszym z nich - FOX-ie, wziê³o udzia³ 33 m³odych
anglistów. Ksi¹¿kowe nagrody za dobre wyniki otrzymali
Filip Nowak z kl. 6c (23 lokata w regionie) i Paulina Fory�
z kl. 5b (30 lokata).
Drugi z konkursów - Kangur - przyci¹gn¹³ a¿ 99 �cis³ych
umys³ów. Nagrody rzeczowe za bardzo dobre wyniki przy-
znano Martynie Cholewik z kl. 3c (1 lokata w regionie),
Karolinie Czader z kl. 2c (9 lokata) i Kamili Gubali z kl.
2a (15 lokata).
Wyró¿nienia wywalczyli Kamil Krzempek z kl. 3b (28 lo-
kata), Kamil Studencki z kl. 4c (37 lokata), Piotr Sier-
szecki z kl. 4a (38 lokata) i Dawid Pasterny z kl. 6c (74
lokata).

Ku czci- �wiata, kraju, szko³y
Pierwsz¹ z akademii, po�wiêcon¹ Dniu Ziemi, zorgani-
zowa³a w naszej szkole nauczycielka Bo¿ena Ry� z
klas¹ 4a. Go�cinnie wyst¹pi³a te¿ grupa przedszkolna
pani Krystyny Ejtel. Uczniowie �piewali ekologiczne
piosenki z repertuaru Majki Je¿owskiej ("Moja plane-
ta", "My chcemy graæ w zielone"), a aktorzy z przed-
szkola zaprezentowali sztukê pt. "Ekologiczne pogoto-
wie". Przebrani za le�ne zwierz¹tka i kwiatki, uczyli, jak

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJNR1 dbaæ o przyrodê, segreguj¹c �mieci, oszczêdzaj¹c wodê,
czy odpowiednio zachowuj¹c siê na wycieczce. Na za-
koñczenie nauczycielka Miros³awa Hawe³ek odczyta-
³a wyniki konkursu fotograficznego "Woda naszym
¿yciem". Jego laureatami zostali Magdalena Gañczar-
czyk z kl. 6a, Aleksandra Goryl z kl. 4a i Julia Gawê-
da z kl. 2c.
Drug¹ akademiê , z okazji Konstytucji 3 Maja, przygoto-
wa³a kl. 6d pod kierunkiem nauczycieli Marzeny Grygier-
czyk i Teresy Adamus. Mia³a ona formê multimedialnej
prezentacji, podczas której przypomniano najwa¿niejsze
wydarzenia roku 1791- obrady Sejmu Wielkiego, dzia³al-
no�æ reformatorów - Ignacego Potockiego, Stanis³awa
Staszica i Hugona Ko³³¹taja, uchwalenie Ustawy Rz¹do-
wej. W tle historycznych slajdów rozbrzmiewa³y d�wiêki
nokturnów, preludiów i polonezów Fryderyka Chopina.
Trzeci¹ akademiê- ku czci Patronki Szko³y, opracowa³a
klasa 6c pod opiek¹ Ma³gorzaty Cholewik. W stylowych
dekoracjach i strojach z epoki dwoje dziennikarzy prze-
prowadza³o wywiad z Mari¹ D¹browsk¹. Pisarka, przegl¹-
daj¹c rodzinny album, snu³a opowie�æ o swoich rodzicach,
ukochanym Kaliszu, latach szko³y i studiów oraz zwi¹z-
kach z Jaworzem.
Po akademii odby³y siê wybory do Samorz¹du Uczniow-
skiego, wy³aniaj¹c na rok 2009/2010 now¹ reprezentacjê
braci szkolnej: Sergiusz �wierczka z kl. 5c jako prze-
wodnicz¹cego, Malwinê Witkowsk¹ z kl. 4a jako wice-
przewodnicz¹c¹ i Nataliê Kulpê z kl. 5 b- cz³onka SU.

Tomasz Zdunek
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Dzieñ Otwarty w jaworzañskim Gimnazjum
Wpi¹tek 22maja br w Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu odby³ siê
�DzieñOtwarty� szko³y. Program imprezy zapowiada³ siê do�æ
atrakcyjnie, dlatego do naszej �wszechnicy� t³umnie �ci¹-
gnêli przyszli gimnazjali�ci (niektórzy nawet z rodzicami) z
Jaworza i pobliskich okolic. Oprócz szóstoklasistów do na-
szej placówki przybyli licznie zaproszeni go�cie na czele z
pani¹ Krystyn¹ Szczypk¹ przewodnicz¹c¹ gminnej komisji
ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.
W jadalni szkolnej odby³y siêwarsztaty teatralne, którymi �dowo-
dzi³� znany aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Bia³ej pan Jerzy
Dziedzic. Do dzia³añ warsztatowych wybrano przedstawienie
napisane przez polonistkê pani¹ Barbarê Sta� o znamiennym
tytule: �Czego chcesz od nas panie redaktorze�, w wykonaniu
uczniów klas trzecich naszego gimnazjum. Po przedstawieniu
pan Dziedzic udzieli³ wielu cennych wskazówek m³odym akto-
rom. Jego uwagi dotyczy³y g³ównie tzw. abecad³a aktorskiego
czyli zasadpoprawnegowypowiadania tekstu,poruszaniasiêna
scenie oraz pos³ugiwania siê rekwizytem. Rady bielskiego arty-
sty by³y przekazywane w sposób dowcipny, co powodowa³o, ¿e
publiczno�æ raz za razemwybucha³a �miechem, ale �miech ten
mia³ prowadziæ do refleksji nad wypowiadanymi wskazówkami.
Kiedy m³odzi aktorzy opu�cili scenê pojawili siê na niej arty-
�ci spod znaku ostrego, rockowego brzmienia. To chyba po
raz ostatni publiczno�æ mog³a zobaczyæ zespó³ �Dirt�, gdy¿
w kapeli wystêpuj¹ g³ównie gimnazjali�ci, którzy w tym roku
koñcz¹ szko³ê. M³odzi rockmani wielokrotnie bisowali, a pod
koniec wystêpu urz¹dzili sobie jam z publiczno�ci¹.
Kiedy z jadalni szkolnej dobiega³y jeszcze g³o�ne d�wiêki
gitary i perkusji, to na boisku szkolnym oraz na sali gimna-
stycznej odbywa³y siê rozgrywki pi³ki no¿nej i siatkowej
pomiêdzy dru¿ynami ch³opców i dziewcz¹t z klas pierw-
szych naszego gimnazjum oraz klas szóstych SP nr 1 z
Jaworza. Rywalizacjê w obu dyscyplinach wygrali gimna-
zjali�ci, ale nie wynik siê liczy³ tylko duch rywalizacji m³o-
dzieñczej, który sprzyja³ raz jednym, raz drugim.
Szóstoklasi�ci, którzy skoñczyli zmagania sportowe i obej-
rzeli ju¿ wystêpy artystyczne przechadzali siê po szkole
zagl¹daj¹c z ciekawo�ci¹ do klas. W pomieszczeniach cze-
kali na nich gimnazjali�ci wraz z nauczycielami, aby zapro-
siæ m³odych go�ci do ró¿nych konkursów czy quizów. I tak
szóstoklasi�ci mogli zobaczyæ ciekawe do�wiadczenia z fi-
zyki, zbudowaæ kartonowy wielo�cian czy te¿ napisaæ test
z angielskiego b¹d� niemieckiego. Niezainteresowani fi-
zyk¹, matematyk¹ czy jêzykami obcymi mogli spokojnie
�pobuszowaæ� w Internecie w pracowni komputerowej lub
Centrum Multimedialnym biblioteki szkolnej. Na korytarzu
mo¿na by³o zaobserwowaæ rozmowy nauczycieli z przyby-

Z ¯YCIA GIMNAZJUM ³ymi rodzicami, a wszystkie inne kwestie zwi¹zane ze szko³¹
chêtnie wyja�nia³a pani dyrektor.
Po kilku godzinach �Dnia Otwartego� szko³a zaczê³a pusto-
szeæ, gdy¿ szybko zapada³ zmierzch, a dodatkowo zbiera-
³o siê na burzê, co pog³êbia³o efekt ciemno�ci. Jednak to
nie burza �przegoni³a� szóstoklasistów, ale nadmiar wra-
¿eñ, który na go�ciach na pewno zrobi³ wra¿enie, gdy¿ da³o
siê s³yszeæ g³osy, ¿e: �szko³a ciekawa i mo¿na by w niej
�postudiowaæ� przez najbli¿sze lata�.
DZIÊKUJEMY ZA WIZYTÊ I ZAPRASZAMY.

Dyrektor szko³y mgr Janina Holeksa

Osi¹gniêcia sportowe jaworzañskich gimnazjalistów
W marcu br. w zawodach powiatowych tenisa sto³owego
rozgrywanego w Ligocie, ch³opcy dru¿ynowo zajêli VI miej-
sce. Dru¿yna wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: Micha³
Sztykiel, Pawe³ Panek, Damian Lajski, Kacper Szczypka,
natomiast indywidualnie Pawe³ Panek zaj¹³ IV miejsce.
W maju br. w dru¿ynowych zawodach lekkoatletycznych
�Gimnazjada 2009� na szczeblu powiatowym dziewczêta
zajê³y VIII miejsce, a ch³opcy IX. Indywidualnie najlepsi byli:
Dariusz Janas w skoku w dal, Marcin Czernek w rzucie
oszczepem, Martyna Strzelczyk w biegu na 600 metrów,
Natalia Stanis³awska w skoku w dal, Rafa³ Pasterny w
pchniêciu kul¹, a Pawe³ Kukla w skoku wzwy¿.
Równie¿ w maju nasi gimnazjali�ci stratowali w powiatowych
zawodachp³ywackich rozgrywanychwBielsku-Bia³ej.Wzma-
ganiach tych zajêli równie¿ wysokie lokaty. Mateusz Górski i
Julia Hernas zajêli pierwsze miejsca w swoich kategoriach,
natomiast Jakub Solarz zdoby³ II miejsce, a Beata Sat³awa III.
W ramach XV Turnieju Miast i Gmin uczniowie bior¹ udzia³
w wewn¹trzszkolnym turnieju pi³ki no¿nej i siatkowej. Fina³
turnieju zostanie rozegrany 1 czerwca w ramach obcho-
dów Miêdzynarodowego Dnia Dziecka.
Wszystkim laureatom gratulujemy zdobytych miejsc, a nie-
zadowolonych ze swoich osi¹gniêæ pocieszamy � nie mar-
twcie siê, jeszcze poka¿ecie na co was staæ.

Ma³gorzata Bia³as-Stanis³awska
Piotr Bo¿ek
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Laury dla gimnazjalnych artystów
Koñcz¹cy siê rok szkolny obfitowa³ w liczne nagrody i wy-
ró¿nienia dla uczniów jaworzañskiego Gimnazjum za udzia³
w ró¿norakich konkursach plastycznych.
Na jesieni ubieg³ego roku uczennica klasy pierwszej Joan-
na Czernecka zdoby³a wyró¿nienie w konkursie plastycz-
nym pt. �Mój ulubiony bohater literacki�, a w zmaganiach
zatytu³owanych �Mieszkam w Beskidach� zajê³a II miejsce.
Z kolei uczennica klasy trzeciej Urszula Wieja by³a laure-
atk¹ powiatowego konkursu plastycznego pt. �Cz³owiek a
�rodowisko�, a w zmaganiach o jak¿e znacz¹cym tytule
�Klêska � powód� czy huragan � stra¿ po¿arna ci pomaga�
zdoby³a II miejsce.
W niedawno odbywaj¹cym siêMiêdzynarodowymFestiwalu
Malowania w Komorni Lhotce (Czechy) nasi uczniowie zdo-
byli cenne nagrody, nie daj¹c �wyprzedziæ siê� nikomu, gdy¿
pierwsze miejsce zajê³a Monika Pluta, drugie Aleksandra
P³aczek, trzecie Joanna S³owik.
Gratuluj¹c wszystkim laureatom mamy nadziejê, ¿e jesz-
cze us³yszymy o ich dokonaniach artystycznych, a ich pra-
ce mo¿na bêdzie zobaczyæ w niejednej galerii w kraju i
zagranic¹. Ma³gorzata Barutowicz

Piotr Bo¿ek

Flis Odrzañski 2009
Cz³onkowie Miêdzynarodowego Szkolnego Ko³a Ligi Mor-
skiej i Rzecznej dzia³aj¹cego przy Gimnazjum nr 1 w Ja-
worzu przygotowuj¹ siê do udzia³u w jednej z najwiêkszych
corocznych imprez ligowych jak¹ bez w¹tpienia jest eks-
pedycja wodno-l¹dowa �Flis Odrzañski 2009�. Zapewne do
kolejnego numeru Echa Jaworza uczestnicy Flisu prze-
ka¿¹ gar�æ gor¹cych wra¿eñ z tej imprezy.
Póki co spróbujemy nie wtajemniczonym w imprezy �ligo-
we� przekazaæ kilka podstawowych informacji o Flisie, któ-
re otrzymali�my od dr El¿biety Marsza³ek � Rektor Wy-
¿szej Szko³y Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie.
Flis Odrzañski to ekspedycja wodno-l¹dowa Ligi Morskiej i
Rzecznej, która w 2009 roku odbêdzie siê po raz 14. Jej
bezpo�rednim realizatorem jest Uczelniany Klub Ligi Mor-
skiej i Rzecznej Wy¿szej Szko³y Ekonomiczno-Turystycz-
nej oraz szkolne ko³o LMiR Zespo³u Szkó³ nr 8 w Szczeci-
nie.
Flis Odrzañski ma na celu propagowanie turystycznego,
rekreacyjnego i transportowego wykorzystania odrzañskie-
go szlaku wodnego.
Ka¿dego roku organizatorzy wraz z m³odzie¿¹ (oko³o 150
osób) pokonuj¹ trasê od Brzegu do Szczecina (ponad 540
km), zawijaj¹c do kilkunastu portów, w tym tak¿e niemiec-
kich. Atrakcj¹ s¹ uczestnicz¹ce we Flisie jednostki � statki

u¿yczane przez Regionalne Zarz¹dy Gospodarki Wodnej,
galary, kajaki, a przede wszystkim tradycyjna tratwa flisac-
ka budowana przez flisaków z Podkarpacia.
Kiedy organizowali�my Flis Odrzañski po raz pierwszy Odra
by³a rzek¹ dzik¹ i zaniedban¹. Jej funkcja graniczna nie
sprzyja³a rozwojowi turystyki. Brakowa³o przystani, portów
i marin dla turystów. W³adze i mieszkañcy nadodrzañskich
miejscowo�ci nie byli zainteresowani, czy te¿ nie wierzyli w
mo¿liwo�æ wykorzystania blisko�ci rzeki do rozwoju tury-
styki w swoim regionie. Miasta odwróci³y siê od Odry.
Dziêki determinacji organizatorów i uczestników ekspedy-
cji sytuacja zaczê³a siê powoli zmieniaæ. Ka¿dego roku Flis
wyp³ywa na Odrê, aby promowaæ turystyczne zagospoda-
rowanie.Wmiastach organizatorzy spotykaj¹ siê z w³adzami
i mieszkañcami. Komodor Flisu kapitan W³odzimierz Gryc-
ner co roku odczytuje Memoria³ skierowany do w³adz i
mieszkañców, w którym mowa jest o potrzebie zagospoda-
rowania rzeki, a w ostatnich latach o podejmowaniu dzia-
³añ w kierunku dalszego rozwoju.
W 2001 roku powo³ali�my Stowarzyszenie na Rzecz Miast
i Gmin Nadodrzañskich, które zintegrowa³o w³adze nad-
odrzañskich miejscowo�ci. W ramach Stowarzyszenia or-
ganizatorzy Flisu opracowali Koncepcjê Turystycznego i
Rekreacyjnego Zagospodarowania Odry i zaproponowali
j¹ do realizacji miastom nale¿¹cym do Stowarzyszenia.
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W³adze i mieszkañcy znad Odry dostrzegli w swym nad-
rzecznym po³o¿eniu szansê dla rozwoju turystyki, a co za
tym idzie do poprawy sytuacji w regionie. Samorz¹dy miast
podjê³y stosowne uchwa³y o budowie przystani i zaczê³y
poszukiwaæ �rodków na ten cel w bud¿ecie oraz w fundu-
szach unijnych. W wyniku mobilizacji i nasilenia dzia³añ
miasta zaczê³y budowaæ nad rzek¹ porty i mariny. Odra
zaczê³a coraz wyra�niej o¿ywaæ � nad rzek¹ powstaj¹ ko-
lejne porty �i przystanie. W ubieg³ym roku Flis Odrzañski
uczestniczy³ w otwarciu trzech nowych portów � Bytom
Odrzañski, Cigacice i Nowa Sól. Miejscowo�ci te zjedno-
czy³y siê, aby w ramachwspólnego projektu pozyskaæ �rodki
i zaj¹æ siê budow¹ przystani.
W ka¿dym z miast podkre�lana jest rola Flisu w inicjowa-
niu rozwoju turystyki. Jeste�my dumni z gospodarzy miast,
którzy pokonuj¹c wszelkie przeciwno�ci staraj¹ siê stwo-
rzyæ warunki do przyjmowania go�ci-wodniaków. Na trasie
Flisu istnieje ju¿ dziesiêæ przystani. W³adze i mieszkañcy
nadodrzañskich miejscowo�ci ka¿dego roku oczekuj¹ Flo-
tylli Flisu.
Rzeka przesta³a dzieliæ jako granica, a zaczê³a ³¹czyæmiesz-
kañców po obu brzegach. Nasi s¹siedzi zza Odry s¹ zain-
teresowani wspólnymi dzia³aniami na rzecz rozwoju tury-
styki. Wizyta flisaków w miastach nad Odr¹ sta³a siê trady-
cyjnym odrzañskim �wiêtem. Jest to okazja nie tylko do
wspólnej zabawy, ale tak¿e do dyskusji na temat realizacji
kolejnych etapów turystycznego i transportowego zagospo-
darowania rzeki.
Wy¿sza Szko³a Ekonomiczno-Turystyczna jako g³ówny or-
ganizator Flisów Odrzañskich podejmuje podczas ekspe-
dycji bardzo ambitne zadania. Studenci wraz z wyk³adow-
cami prowadz¹ na rzece ró¿nego rodzaju badania. Prze-
prowadzaj¹ ankiety w�ród mieszkañców na temat rozwoju
turystyki w regionie, opisuj¹ walory turystyczneOdry, tworz¹
mapê sieci oczyszczalni wód. Nie sposób wymieniæ wszyst-
kich celów realizowanych podczas kolejnych Flisów Od-
rzañskich. Organizatorzy zajmuj¹ siê m.in. integracj¹ �ro-
dowiska odrzañskiego na rzecz rozwoju turystyki, tak¿e in-
tegracj¹ z niemieckimi s¹siadami zza Odry, dzia³alno�ci¹
naukow¹ dotycz¹c¹ rzeki, edukacj¹ morsk¹, ekologiczn¹,
regionaln¹ i kszta³towaniem postaw obywatelskich w�ród
dzieci i m³odzie¿y, promowaniem turystyki, jako aktywnej
formy wypoczynku, promocj¹ Szczecina i Województwa
Zachodniopomorskiego.
Organizacja Flisów Odrzañskich to wielki wysi³ek i ca³o-
roczna praca. Flisy organizowane s¹ przy udziale, wspar-
ciu i pomocy licznych instytucji i organizacji, m.in. Urzêdu
Miasta Szczecina i urzêdów nadodrzañskich miast i gmin,
Zachodniopomorskiego Urzêdu Marsza³kowskiego, Regio-

nalnych Zarz¹dów Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich
Funduszy Ochrony �rodowiska, Regionalnych Dyrekcji
Lasów Pañstwowych, wojska, policji, WodnegoOchotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego, licznych przedsiêbiorstw go-
spodarki morskiej i sponsorów zainteresowanych rozwojem
nadodrzañskiego regionu. Corocznie powo³ujemy Honoro-
wy Protektorat, czyli patronów ekspedycji, którym przewod-
niczy Marsza³ek Sejmu RP. Dzi� mamy ju¿ deklaracjê Bro-
nis³awa Komorowskiego - Marsza³ka Sejmu RP oraz Hono-
rowego Prezesa LMiR, o objêciu Patronatu nad Flisem. Taki
patronat potwierdzi³ równie¿ Minister Infrastruktury, �rodo-
wiska, Ministerstwa Edukacji Narodowej, marsza³kowie,
wojewodowie i w³adze miast nadodrzañskich, pos³owie,
konsulowie orazwiele innych przedstawicieli przedsiêbiorstw
gospodarki morskiej, Uczelnie oraz Stowarzyszenia.
W tegorocznym Flisie Odrzañskim 2009 uczestniczyæ bêd¹
studenci z Wy¿szej Szko³y Ekonomiczno-Turystycznej w
Szczecinie oraz ze �cinawy.
Do Widuchowej do³¹czy m³odzie¿ ze szkó³ w Bielsko-Bia-
³ej, Jaworzu, Jasienicy i wspó³pracuj¹ce z nimi szko³y ze
S³owacji i Czech. Tradycyjniem³odzie¿ po zakoñczeniu Flisu
pojedzie na Wolin, gdzie od lat odpoczywaj¹ nad Morzem
Ba³tyckim.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ bêdzie jak zwykle tratwa zbudowana i
sp³awiana przez flisaków z Ulanowa. Tratwie towarzysz¹
holowniki z Regionalnych Zarz¹dów Gospodarki Wodnej w
Szczecinie i Wroc³awiu. We Flisie uczestniczyæ bêd¹ tak-
¿e, jak co roku trzy galary i 10 kajaków Wy¿szej Szko³y
Ekonomiczno-Turystycznej oraz prywatne jednostki. Ogó-
³em we Flisie Odrzañskim w uczestniczy ok. 150 osób i 20
jednostek. Nad przebiegiem Flisu czuwaæ bêd¹ jego g³ów-
ny organizator dr El¿bieta Marsza³ek oraz komodor flisów
kapitan W³odzimierz Grycner.
Flis Odrzañski 2009 rozpocznie siê 26 czerwca, aby po
pokonaniu ponad 500 � kilometrowej trasy i odwiedzeniu
oko³o 30 miejscowo�ci, 11 lipca podczas Dni Rzeki Odry
wp³yn¹æ do Szczecina. Dni Rzeki Odry w Szczecinie zo-
sta³y ustanowione Uchwa³¹ Rady Miasta (nr XXIV/650/08)
cykliczn¹ imprez¹ letni¹, maj¹c¹ podkre�liæ znaczenie Odry
dla miasta i jego mieszkañców. Spotkanie Honorowego
Protektoratu, uroczyste zakoñczenie Flisu Odrzañskiego i
defilada jednostek p³ywaj¹cych stanowiæ bêd¹ jeden z wa¿-
nych punktów programu, który poza tym wype³ni¹ imprezy
kulturalne i rozrywkowe oraz promuj¹ce turystykê i ¿eglu-
gê �ródl¹dow¹.

Na podstawie materia³ów nades³anych z Wy¿szej Szko³y
Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie

opracowa³ Piotr Filipkowski
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NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Co� na och³odê�
Zbli¿aj¹ siê wakacje, zatem plany wakacyjne w pe³ni . Byæ
mo¿e czê�æ z nas odda siê s³odkiemu leniuchowaniu na
pla¿ach Europy - Azji - Australii (?). Niektórzy byæ
mo¿e wybior¹ aktywn¹ formê wypoczynku, a ta-
kich osób w Jaworzu równie¿ nie brakuje. Chodzi o
mi³o�ników gór i zdobywanie kolejnych szczytów
nawet podczas letnich upa³ów , a tak¿e �wodnia-
ków�- nasz¹m³odzie¿ z
Ligi Morskiej i Rzecz-
nej, tzw nie zrzeszo-
nych mi³o�nikówmorza
i jezior spêdzaj¹cych
wakacje na jachtach, fli-
sach itd. Bêdê te¿ pew-
nie i takie osoby, które
swój urlop wykorzystaj¹
na remonty mieszkañ i
domów, ale i niestety
tacy, którzy swoj¹ energiê po�wiêc¹ na� szukanie pracy.
Pocz¹tek czerwca nie rozpieszcza³ nas pogod¹ - co szcze-

gólnie odczuwali �sercowcy�. Mamy nadziejê, ¿e zbli¿aj¹-
ce siê wakacje bêd¹ s³oneczne i ka¿dy z nas wykorzysta
ten czas najlepiej jak potrafi zarówno dla siebie, jak i swo-

ich bliskich. Na wy-
padek gdyby nade-
sz³y dni, gdy bê-
dziemymusieli szu-
kaæ och³ody w cie-
niu drzew, poleca-
my Echo Jaworza i
za³¹czone poni¿ej
zdjêcia z ostat-
niej�zimy. Auto-
rem fotografii jest

radny Jan Stekla, a same zdjêcia zosta³y wy-
konane w Jaworzu Górnym. Widok takiego so-
pla lodu z pewno�ci¹ bêdzie och³od¹ i orze�-
wiaj¹ca bryz¹ w upalne dni�

Bezpiecznych wakacji i udanego wypoczynku wszyst-
kim Czytelnikom ¿yczy Redakcja Echa Jaworza

W cieniu poezji
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Obraz duszy
Te wiersze s¹ moim wewnêtrznym portretem - Gemma nie
lubi zbyt wiele mówiæ o sobie i swojej twórczo�ci- ka¿dy
wiersz to emocja, która mo¿e byæ jednorazowa, a mo¿e
te¿ powracaæ kilkakrotnie. Bywa, ¿e kiedy co� prze¿ywa
zapisuje to nieomal natychmiast, niekiedy jednak emocje
musz¹ dojrzeæ, nabraæ koloru, smaku, przybraæ pewna opi-
sywaln¹ postaæ.

Pamiêæ jest czasami moim sprzymierzeñcem - mówi poetka-
jednak czasem przeistacza siê we wroga, wtedy owa przyja�ñ
jest fa³szywa. Klimat swoich wierszy okre�la, jako niszowy, bo-
wiem wiêkszo�æ z nich to smutek, obawa, rozczarowanie czy
zaduma nad niepewnym losem. Gemma okre�la swój styl, jako
barokowy,pe³enozdobników,ale jak twierdzi tow³a�nieona, taka
jak¹ jest naprawdê. Wybór wierszyPiotr Filipkowski

Krótka rozmowa z autork¹ Agata Jêdrysko

Zimowy krajobraz Jaworza
Górnego

Zimowy krajobraz Jaworza
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�Kolekcjonerstwo pami¹tek przesz³o�ci-
to oznaka szacunku
dla historii i kultury naszej Ojczyzny�

Wystawa Józefa Sabo w jaworzañskiej
Galerii na Zdrojowej
W dniach 26-30
maja w Galerii na
Zdrojowej O�rodek
PromocjiGminyzor-
ganizowa³ wystawê
starych lamp i
�wiecznikówzkolek-
cji panaJózefaSabo
�mieszkañcaJawo-
rza. To oczywi�cie
by³a tylko czê�æ z
bogatej kolekcji
pana Józefa- a wiêc
by³y zabytkowe lampy naftowe, �wieczniki , lampy górnicze,
kolejowe. Oddajmy jednak g³os samemu autorowi wystawy.

Czym dla Pana jest zbieranie ?
J.Sabo; dla mnie to jest czê�æ naszej historii. Nie mo¿na
zapomnieæ o tych lampach, �wiecznikach � czyli tymwszyst-
kich co stanowi³o niegdy� jedyne �ród³o �wiat³a w naszych
domach. Nieraz ten sprzêt przechodzi³ z pokolenia w poko-
lenie. Nie tak jak dzi� gdy czêsto wraz ze zmieniaj¹c¹ siê
mod¹ , wyrzucamy precz czê�æ wyposa¿enia domu i ku-
pujemy nowe sprzêty. Ka¿da z tych lamp czy �wieczników
niegdy� towarzyszy³a ludziom w ich domach przy codzien-
nychwieczornych obowi¹zkach, a tak¿ew stodole, wwarsz-
tacie pracy. Niegdy� lampa naftowa i �wiecznik to by³ pod-
stawowy element wyposa¿enia domostwa. Moim marze-
niem jest pokazaæ szczególnie m³odym ludziom tê czê�æ
naszego dziedzictwa kultury materialnej. Zachowaæ to
wszystko od zapomnienia , zniszczenia . To dla mnie wiel-
ka satysfakcja, ¿e mogê innym pokazaæ czê�æ naszego
dziedzictwa kultury materialnej.
Tu na wystawie mamy ró¿ne lampy, ró¿ni¹ siê nie tylko
wygl¹dem ale pewnie i przeznaczeniem?
J.Sabo: Tutaj ze swoich zbiorów mam tylko czê�æ lamp.
Jedne z nich to du¿e lampy mosiê¿ne, niektóre posrebrza-
ne by³y na wyposa¿eniu tej zamo¿niejszej grupy spo³eczeñ-
stwa � a wiêc w salonach, domach mieszczan , pa³acach.
Inne ju¿ widaæ nieco skromniejsze ze zwyk³ym szklanym
kloszem - by³y przeznaczone dla w³o�cian, jeszcze inne
nale¿¹ do tych bardziej pospolitych szczególnie na wsiach
gdzie by³y a nawet gdzieniegdzie do dzi� s¹ u¿ywane w

gospodarskich obej�ciach. S¹ te¿ lampy u¿ywane w salo-
nach -zarówno te stoj¹ce, jak i mam te¿ wisz¹c¹ choæ
brakuje do niej czê�ci wyposa¿enia. Specjaln¹ grupê sta-
nowi¹ lampy górnicze, kolejowe i mam te¹ jedna gazow¹.
W kilku z nich brakuje oryginalnych czê�ci � jak korek czy
klosz. St¹d niektóre z nich to tzw �sk³adaki� ale na czê-
�ciach z danej epoki.

Jak jest wiek tych lamp i �wieczników?
J.Sabo; Najstarsze s¹ datowane na XVIII wiek, wiêkszo�æ
jednak to wiek XIX i pocz¹tek XX. Podobnie kszta³tuje siê
wiek �wieczników. Zarówno lampy jak i �wieczniki zosta³y
wyprodukowane w Austrii , Niemczech , a czê�æ z nich w
Polsce bêd¹cej wówczas pod zaborami.
Od czego zaczê³a siê Pañska pasja zbierania zabytko-
wego wyposa¿enia dawnych domów?
J.Sabo; wszystko zaczê³o siê przed 30 laty od numizmatyki.
Mamca³¹ kolekcjê starychmonet. Na spotkania numizmatyków
je�dzi³emdoDomuW³ókniarzawBielsku-Bia³ej.Doszed³em jed-
nak do wniosku, ¿e mnie bardziej odpowiada zbieranie sprzêtu,
który niegdy� na co dzieñ towarzyszy³ naszym przodkomw co-
dziennym¿yciu i którymo¿nanasta³ewyeksponowaæ chocia¿-
by u siebie w domu. Wiêkszo�æ tych eksponatów pochodzi z
�l¹ska Cieszyñskiego. Ale niektóre lub czê�ci do niektórych z
lamp lub �wieczników kupowa³em na gie³dach staroci praktycz-
niewca³ej Polsce.Odprawie 30 lat nale¿êdo klubuwCieszynie
gdzie spotykamy siê w Domu Narodowym. Naszemu klubowi
patronujeMacierzZiemiCieszyñskiej.Jakociekawostkêpowiem,
¿e jeszcze w stanie wojennym gdy jecha³em do Cieszyna mu-
sia³embraæstosowneza�wiadczeniezUrzêduGminywJasieni-
cy jako przepustkê do strefy nadgranicznej. To za�wiadczenia
na pami¹tkêmamdodzi�.WnaszymklubiewCieszynie ka¿dy
kolekcjoner ma swoj¹ �specjalizacjê�, jedni zbieraj¹ aparaty fo-
tograficzne, inni lampy, itp.
Czy ³atwo dzi� kupiæ tak¹ lampê lub �wiecznik?
J.Sabo; Coraz trudniej. Pierwszym powodem jest to, ¿e
dzi� ³atwiej siê przekracza granice ni¿ kiedy� a kolekcjo-
nerzy z krajów zachodnich s¹ bardziej zamo¿ni od naszych.
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St¹d du¿a czê�æ tego sprzêtu trafi³a ju¿ poza granice Pol-
ski. Poza tym niektóre lampy ulegaj¹ zniszczeniu gdy¿ s¹
przerabiane na pr¹d. Kolejna rzecz to cena. Ani ja ani wie-
lu kolegów zbieraj¹cych stare sprzêty nie nale¿ymy do lu-
dzi majêtnych. A tzw okazje trafiaj¹ siê niezwykle rzadko.
Prawdziwy kolekcjoner nie pozbywa siê swoich �skarbów�
choæ byæ mo¿e dla kogo� innego to tylko zwyk³y stary ru-
pieæ.
Co dla Pana jest najcenniejsze z tych zbiorów?
J.Sabo: Dla mnie lampy � to jest �wiat³o- s³oñce, ta lampa
o�wieca³a nasz dom, przy tej lampie ludzie czytali, praco-
wali. Niegdy� przy tych lampach ludzie pracowali w warsz-
tatach. Cenna dla mnie jest równie¿ moja kolekcja prawie
30 ¿elazek, któr¹ byæ mo¿e te¿ kiedy� wystawiê w tej gale-

rii. Ka¿de ¿elazko jest inne. Mam te¿ tzw mini ¿elazka i
jedno ¿elazko na wêgiel drzewny. Ka¿da z tych rzeczy jest
dla mnie cenna, nie tylko chodzi o cenê jak¹ zap³aci³em za
nabycie danego przedmiotu. Cenna jest tak¿e historia ka¿-
dego z nich , a tak¿e ró¿ne zapadaj¹ce w pamiêæ nego-
cjacje zwi¹zane z zakupem danego antyku.
�Jakie ma Pan marzenia zwi¹zane ze swoja kolekcj¹?
J.Sabo; Chcia³bym swoj¹ kolekcjê uzupe³niæ o inne eks-
ponaty, ale i dokupiæ brakuj¹ce czê�ci do poszczególnych
lamp ze swoich zbiorów w tym szczególnie �klosze. Chcia³-
bym aby te zabytkowe przedmioty by³y eksponowane tak
aby inni mogli poznaæ tê czê�æ naszej dawnej choæ nie a¿
tak odleg³ej kultury materialnej.

Rozmawia³ Piotr Filipkowski

Na ludowo ze smakiem
Muzyka, taniec i �piew, dodatkowo re-
wia strojów regionalnych i u�miechniê-
tych pañ z Kó³ Gospodyñ Wiejskich. Co
za tym idzie feeria barw, do tego znane
i popularne polskie pie�ni ludowe, sto-
iska z wyrobami twórców ludowych, re-
gionalna gastronomia od s³odyczy- po
to wszystko czego ¿o³¹dek móg³ zapra-
gn¹æ. To mo¿na by³o zobaczyæ, a co
wa¿niejsze tego do�wiadczyæ podczas
Trzeciego Przegl¹du Zespo³ów Regio-
nalnych Kó³ Gospodyñ Wiejskich, jaki
odbywa³ siê w Jaworzu 23-24maja. Nie
zabrak³o równie¿ stoisk informacyjnych
KRUS, wydawnictw i publikacji o tema-
tyce rolnej- wiadomo, nauki nigdy za
wiele. Podczas przegl¹du zespo³ów, na
scenie jaworzañskiego amfiteatru pre-
zentowa³y siê Ko³aGospodyñWiejskich
z 6 powiatów, i to nawet z tak odle-
g³ych gmin, jak Bystrzyca K³odzka.
Imprezê zorganizowali: O�rodek Pro-
mocji Gminy Jaworze, Urz¹d Gminy
Jaworze, Rejonowy Zwi¹zek Rolników,
Kó³ek i Organizacji Rolniczych w Biel-
sku-Bia³ej oraz Rada Kobiet Kó³ GospodyñWiejskich. G³ów-
nym celem przegl¹du jest popularyzacja ludowych tradycji
i obrzêdów, które s¹ kultywowane przez panie � od tych
najm³odszych w wieku szkolnym, po te �nieco � starsze.
Ale czy Ko³a GospodyñWiejskich mog¹ funkcjonowaæ bez
prawdziwych mê¿czyzn? Jak wielokrotnie to pokazano na
scenie amfiteatru- dzia³alno�æ kulturalna bez udzia³u p³ci
mêskiej nie by³aby mo¿liwa. Tak wiêc z paniami czêsto

pojawiali siê panowie z instrumentami- bo �piew bez przy-
grywki, to jak danie bez omasty . Wspólny �piew- do które-
go nieraz przy³¹cza³a siê ochotnie widownia i taniec na-
gradzane by³y oklaskami. W�ród go�ci byli wójtowie gmin
sk¹d przyjecha³y zespo³y KGW, przedstawiciele starostw po-
wiatowych w tym oczywi�cie i bielskiego Nie zabrak³o tak¿e
naszych radnych i w³adz Urzêdu Gminy Jaworze. Jako, ¿e
kampania do europarlamentu by³a w tym czasie w zenicie,
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wszêdzie widoczne by³y banery i ulotki kandydatów, za-
chêcaj¹ce do g³osowania w³a�nie na tego konkretnego.
Patronat honorowy nad Przegl¹dem objêli: pos³anka do Parla-
mentu Europejskiego Ma³gorzata Handzlik, Marsza³ek Woje-
wództwa�l¹skiego,Wojewoda�l¹ski,StarostaBielskiorazWójt
Gminy Jaworze. Patronat medialny za� przypad³: TVPKatowi-
ce, Radiu Bielsko i Kronice Beskidzkiej. Warto jeszcze przypo-
mnieæ, ¿e dwa poprzednie przegl¹dy odby³y siê w Brennej.
Tyle suchych informacji, czas na refleksje w najlepszym
wykonaniu, bowiem o s³ów kilka poprosili�my Danutê My-
narsk¹ przewodnicz¹ca Ko³aGospodyñ nr 1 w Jaworzu oraz
Irenê Mikler szefow¹ KGW nr 2. w to, ¿e tego typu imprezy
s¹ potrzebne nikt z nas nie w¹tpi, dowód � frekwencja ok
1200 osób bra³o udzia³ w przegl¹dzie. Tyle osób praktycznie
w tych ró¿nych ko³ach organizuje jak¹� kulturê na wsi i bar-
dzo dobrze, ¿e siê ich pokazuje, to zaanga¿owanie spo³ecz-
ne, a przede wszystkim kultywuje siê folklor regionu, a to
szalenie wa¿ne- z przekonaniem mówi Danuta Mynarska.
Irena Mikler wspomina, ¿e przez dwa lata bywa³a na prze-
gl¹dzie w Brennej
By³am bardzo zaskoczona, ale i zadowolona, ¿e ten trzeci prze-
gl¹dbêdzieodbywa³ siêwJaworzu.Wiadomo,¿enaszamfiteatr
jest piêkny i trzeba go pokazywaæ ludziom, piêkne jest Jaworze
warto i gminêpropagowaæ.Gdywsobotê obs³ugiwali�myosoby
, które bra³y udzia³ w imprezie paniemówi³y, ¿e nawet niemy�la-
³y, i¿wJaworzu jest takznakomitemiejscedowystêpów.Aswoj¹
drog¹ taki festiwal to jest wspania³a inicjatywa.
Danuta Mynarska
To by³y dwa dni prezentacji piêknych strojów, kultury. Prze-
cie¿ ka¿dy region ró¿ni siê. Na przyk³ad zespó³ z Brzeszcz
prezentowa³ zupe³nie inne tradycje i stroje. Dziêki tego typu
imprezom mamy mo¿liwo�æ dowiedzieæ czego� o innych
rejonach od kultury, poprzez strój, koñcz¹c na gwarze. Ze-
spó³ z Miêdzyrzecza to przede wszystkim m³odzi ludzie, ba
dziecko trzyletnie, które ju¿ wystêpuje. Te dwa dni to by³
festiwal tañca i cudnych kolorów dodaje przewodnicz¹ca.
Ko³a GospodyñWiejskich to znakomity przyk³ad pe³nej dzia-
³alno�ci spo³ecznej. W dzisiejszych czasach takowa wysz³a
z mody, ale tego typu przegl¹dy na szczê�cie maj¹ szansê
przywróciæ dobre obyczaje
Z takim stwierdzeniem w pe³ni zgadza siê Danuta Mynar-
ska - Chcê powiedzieæ, ¿e ostatnim zespo³em podczas nie-
dzielnych wystêpów by³ zespó³ ze Starej Wsi prowadzi go
pani, która jest dyrektork¹ przedszkola w Bielsku-Bia³ej,
stosunkowo m³oda kobieta. Widaæ, ¿e ludzie chc¹ siê spo-
tykaæ, ¿e jest to potrzebne. My�lê, ¿e pokazywanie takich
zespo³ów to zachêta dla wszystkich, którzymaj¹ jakie� zdol-
no�ci, by wyszli z domów i zaczêli dzia³aæ.
Irena Mikler twierdzi, ¿e jest to wezwanie dla ludzi by dzia³aæ
spo³ecznie, by siê anga¿owaæ- to jest potrzebne szczególniew

ma³ych spo³eczno�ciach. Lubimy siê spotykaæ to bardziej
mobilizuje do dzia³ania. Dwa Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Ja-
worzuznakomicie zsob¹wspó³pracujê iwspieraj¹ siê.Topraw-
dziwa nauka kompromisu, a nade wszystko umiejêtno�ci roz-
mowy, bycia z sob¹. W ten sposób przyci¹gamy innych, gdy
pytaj¹ czy mog¹ pomóc czy znajdzie siê dla nich miejsce je-
ste�my na nich otwarci- dodaje przewodnicz¹ca Irena Mikler.
Tego typu dzia³ania i zachowania to nie tylko znakomity przy-
k³ad dla m³odych ludzi, to tak¿e alternatywa dla osób samot-
nych, a co za tym idzie orê¿ przed zamykaniem siê w sobie,
swoich problemach. Zdecydowanie potrzeba wyj�cia z domu,
zaistnieniaw jakiej� spo³eczno�ci � to jest w ka¿dymznas, be¿
wzglêdu na to czy do tego siê przyznajemy czy te¿ próbujemy
skrzêtnieukryæ- szefowaKGWnr2zna tozw³asnegodo�wiad-
czenia- ja nie wyobra¿am sobie, bymmog³a nie spotykaæ siê z
moimi kole¿ankami. Zdarza siê, ¿e nie mogê mam gospodar-
stwo, a co siê z tym wi¹¿e i obowi¹zki. Jednak gdyby taki stan
trwa³d³u¿ejczego�bymibrakowa³o.Chcesiê rozmawiaæ,dzieliæ
pogl¹dami, ale i przepisami kulinarnymi- to tak¿e du¿a rado�æ.
Danuta Mynarska jest przekonana, ¿e tego typu inicjatyw
powinno byæ w Jaworzu wiêcej - nie tylko tego imprezy, ale
dzia³alno�æ kó³ czy stowarzyszeñ to znakomita okazja do
spotkania, rozmów, po prostu do bycia ze sob¹, a ludziom
jest to bardzo potrzebne szczególnie starszym samotnym.
Kiedy� spo³ecznikowstwo dzia³a³o- mo¿na tak rzec- pó�niej
dla tego typu inicjatyw nasta³y nie najlepsze czasy. Jednak
bior¹c pod uwagê potrzeby ludzkie wiem, ¿e to wróci.
Najlepszymnatodowodems¹obiepanieprzewodnicz¹ce,wci¹¿
wakcji,wci¹¿pe³nenowychpomys³ów.Przezca³e latapracowa-
³am bardzo intensywnie i wydaje mi siê, ¿e dzia³alno�æ spo³ecz-
na by³a i jest antidotumnamoje stany psychiczne, które pojawi³y
siêwzwi¹zkuzprzej�ciemnawcze�niejsz¹emeryturêiwzwi¹zku
zchorob¹DanutaMynarska jest pe³nawerwy i energii- cz³owiek
dzia³aj¹c zapomina o tym co w jego ¿yciu jest z³e, niema czasu
na rozmy�lanie i rozpamiêtywanie. Dzi� mogê powiedzieæ, ¿e
jestem szczê�liwym i zadowolonym cz³owiekiem. To jest dowód
na to, ¿e w ka¿dym z nas drzemi¹ ogromne mo¿liwo�ci. Pod-
czas przegl¹du Zofia Dworniok Przewodnicz¹ca KGW w Ko-
biernicach nieomal na kolanie , w ci¹gu kilkunastuminut napisa-
³a wiersz, to �wiadczy o czym�. Ludzie maj¹ w sobie ogromne
mo¿liwo�ci i czêsto nie zdaj¹ sobie z tego sprawy. Entuzjastycz-
nie rzecz potwierdzi³a Irena Mikler - uwa¿am, ¿e talenty uwi-
daczniaj¹siêczasamibardzopó�no.ChoæbywGaleriiprzyZdro-
jowej niejednokrotnie mo¿na by³o podziwiaæ dzie³a takich ludzi.
Dla nich s¹ organizacje pozarz¹dowe, apolityczne, otwarte
na cz³owieka podsumowuje Danuta Mynarska- tu ka¿dy
mo¿e przyj�æ porozmawiaæ, odpocz¹æ od codzienno�ci, ws³u-
chaæ siê w siebie. Czasami szczególnie starszym ludziom
ciê¿ko jest wyjechaæ na wycieczkê, a tu jednak mamy takie
mo¿liwo�ci. Pomagamy sobie nawzajem. Bo przecie¿ Pol-
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ska jest piêkna, Jaworze jest piêkne i ludzie s¹ piêkni.
Miejmy nadziejê, ¿e ten optymizm jest zara�liwy i ka¿dy z
nas ma szansê ³apn¹æ tego jak¿e po¿¹danego bakcyla. Na
koniec wspomniany wcze�niej wiersz .
Mo¿e pod jego wp³ywem i my odkryjemy w sobie talenta.

I dzieñ
I tak dzi� trzeci przegl¹d leci
Ogl¹daj¹ nas doro�li i dzieci
By³y�my pe³ne obaw, co bêdzie pogod¹
Ale naszym ko³om niebiosa zawsze pomog¹

Wczoraj by³a wichura, burza, gradobicie
Dzisiaj piêkna pogoda, chyba to widzicie
I tu w Jaworzu w parku hrabiego Larischa
Raduje siê dzisiaj kó³ gospodyñ dusza

Podziwiaj¹ wystêpy bardzo zacni go�cie
Pos³ów i senatorów, wójtów ³atwo tu dojrzycie
I pan prezes kó³ek Serafin dojecha³
I ca³a sobotê tu z nami przebywa³

Zbyszek Kodrys z wielk¹ swad¹ wszystko zapowiada
Taka swojska atmosfera wszystkim odpowiada

I pani europose³ miêdzy nami by³a
Gdy¿ trzeci raz nad przegl¹dem patronat objê³a

W przysz³ym roku te¿ siê chyba gdzie� wspólnie spotkamy
I ju¿ dzi� siê na to z zespo³em zapraszamy
Mo¿e to tym razem bêdzie ¿ywiecczyzna
A jest to moja ma³a rodzinna ojczyzna

Na zakoñczenie
Chocia¿ w Jaworzu bardzo fajnie by³o
To mieszkañców Gminy za wiele nie by³o

Na koniec Pani Handzlik dojecha³a
Trzeci Przegl¹d zespo³ów nam podsumowa³a

Dziêkujemy w³adzom, ¿e nas ugo�cili
I dobr¹ pogodê dla nas zamówili

¯yczymy wiêc w³odarzom
�Niech Wam siê darzy,
Szanujcie gospodynie oraz gospodarzy�

Wstêp Piotr Filipkowski
�Babskie pogaduchy� Agata Jêdrysko

Z DZIA£ALNO�CI STOWARZYSZEÑ...

Konkurs TMJ �Ciekawe i ma³o znane
obiekty historyczne Jaworza�
Rozstrzygniêcie konkursu TMJ i wrêczania nagród i wyró¿-
nieñ dla uczniów jaworzañskich placówek o�wiatowych
mia³o miejsce 1 maja podczas majówki . Zgodnie z obiet-
nic¹ opublikujemy w tym , jak i nastêpnym Echu Jaworza
fragmenty nagrodzonych i wyró¿nionych prac.
I miejsce w kategorii Gimnazjum zaj¹³ Patryk Hahn z M³o-
dzie¿owego O�rodka Wychowawczego w Jaworzu za
pracê pt �Piwnica pod Pa³acem�. Pierwsze miejsce nie
jest tu przypadkowe. Autor pracy musia³ zadaæ sobie wiele
trudu aby w krótkim czasie zrobiæ takie opracowanie i to
miejsc znanych pewnie tylko dawnym w³a�cicielom Pa³acu
a dzi� w¹skiej grupie pracowników MOW. Obok publikuje-
my zdjêcie nagrodzonej pracy Patryka oraz fragmenty jego
tekstu dotycz¹cego podziemi Pa³acu.
�Pa³ac- nie zamek jak siê go mylnie nazywa wybudowano
w roku 1793. Jest to budynek murowany z ceg³y. Piêtrowy,
wzniesiony na rzucie prostok¹ta z czterospadowym da-
chem. Od strony wschodniej�. Zachodniej, ryzality. We-
wn¹trz korytarz sklepiony kolebkowo. Pomieszczenia kry-
te parterze sklepieniami kolebkowymi i ¿aglastymi . Na
piêtrze ¿aglastymi ( dawny salon � obecnie �. ) . Elewacje
w postaci dekoracji stiukowych motywami rozet i wici ro-

I miejsce Szko³a Podstawowa Martyna Kruczek

Patryk Hahn 1 miejsco MOW
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�linnych. Ryzality �. Pilastrami joñskimi , zwieñczone
trójk¹tnymi przyczó³kami. Oprócz pomieszczeñ w³a�ci-
cieli wydzielono pomieszczenia dla znakomito�ci z krê-
gów politycznych i kulturalnych Polski miêdzywojennej. Co
nie by³o bez znaczenia dla Jaworza gdyby niewybuch II
wojny �wiatowej Jaworze by³oby zupe³nie inne. Pa³ac we-
d³ug konserwatora zabytków dzieli siê na czê�æ ¿eñska i
mêsk¹. ¯eñska czyli ta piêkniejsza znajduje siê w czê�ci
zachodniej , a mêska w czê�ci wschodniej. Nawet w piw-
nicy podzia³ ten jest widoczny. Przedmiotem mojej pracy
bêd¹ w³a�nie podziemie pa³acowe. [�] Po zej�ciu na dó³
widaæ po prawej stronie du¿e pomieszczenie o wysokim
stropie, w którym znajduje siê kot³ownia. Po lewej stronie
s¹ drzwi, które prowadz¹ do ciemnych przestrzeni z piêk-
nymi sklepieniami. Najpierw krótki korytarz prowadzi do
koñca skrzyd³a po³udniowego. Skrêcamy w prawo i przed
nami ukazuje siê jedno wiêksze pomieszczenie, a za nim
mniejsze w kierunku zachodnim z lekkim prze�witem . Z
tego wiêkszego skrêcamy w prawo i ukazuje siê przed nami
ciemny korytarz bez o�wietlenia. Od teraz naszym jedy-
nym �wiat³em bêdzie lampa b³yskowa aparatu i komórka.
Prowadzi przed nami szary kotek wiêc nie jest tak �le. Przed
nami ukazuj¹ siê krête korytarze, kilka zakamarków i na
samym koñcu dwa wiêksze pomieszczenia. I w tym ostat-
nim zasypana byæ mo¿e nisza albo tajne przej�cie. Zamu-
rowanie mo¿e wi¹zaæ siê ze wzmocnieniem �cian piwnicy.
S¹ dwie wersje przydatno�ci tej piwnicy. Jedna to domnie-
manie, i¿ luki wzd³u¿ murów i pomiêdzy nimi w¹skie przej-
�cie mia³oby byæ pocz¹tkiem kanalizacji. Druga bardzie
prawdopodobna to taka, ¿e s¹ to fundamenty ³awowe lub
³ukowe, które siê stosowa³o na terenach znajduj¹cych siê
blisko wody-rzeki, strumienia aby zabezpieczyæ budynek
przed osuwaniem siê gruntu.�
I miejsce Martyna Kruczek w kategorii szko³a podstawowa
za pracê Pt �Zómczysko� . Oto fragmenty jej pracy.
� Zg³aszaj¹c swój udzia³ w konkursie chcia³am opisaæ przy-
dro¿ne kapliczki znajduj¹ce siê w Jaworzu ale z powodów
zdrowotnych znalaz³am siê w jaworzañskim sanatorium.
[�] Bardzo zaciekawi³a mnie historia wzgórza �Zómczy-
sko�, o którym nigdy wcze�niej nie s³ysza³am.[�]
�Zómczysko� jest to wzgórze ( 408 m. n.p.m) , które le¿y
pomiêdzy budynkiem sanatoryjnym z XIX wieku a wzgó-
rzem, na którym obecnie stoi sanatorium dzieciêce. We-
d³ug podañ w tym miejscu sta³ zamek, który nagle zapad³
siê pod ziemiê. W 1999 roku odby³y siê badania archeolo-
giczne, które wykaza³y, ¿e na szczycie tego wzgórza znaj-
dowa³ siê tak zwany Gródek Sto¿kowaty z okresu pó�nego
�redniowiecza XIV-XV wiek, lub z pocz¹tku XVI wieku.
Ods³oniêto tak¿e fragment prehistorycznej pó³ziemianki ,
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który wskazywa³by na istnienie w tym miejscu osiedla pre-
historycznego z okresu wczesnej epoki ¿elaza ( 750-400
p.n.e.)�. . Gródki Sto¿kowate by³y budowane na sztucz-
nym nasypie otoczonym fos¹ lub czê�ciowo fos¹ i natural-
nym ciekiem wodnym. Gródek w Jaworzu mia³ prawdopo-
dobnie kszta³t wie¿y o wysoko�ci 16 m , na planie prosto-
k¹ta, ko³a lub kwadratu�. . Materia³em budowlanym by³y
drewno, kamieñ i ceg³a. W piwnicach znajdowa³y siê zapa-
sy ¿ywno�ci, parter wykorzystywano do celów gospodar-
czych lub na kuchnie . W piêtrach mie�ci³y siê sypialnie ,
izby jadalne i go�cinne. Na pó³nocy od �Zómczyska� znaj-
duje siê zabytkowy budynek sanatoryjny jak ju¿ wspomnia-
³am z XIX wieku, o konstrukcji �ciennej �:pruski mur� ,
który obecnie pe³ni rolê budynku mieszkalnego. Na po³u-
dnie od �Zómczyska� le¿y sanatorium , które zbudowano w
1937 roku przez Kasê Chorych z Bielska. W zachodniej
czê�ci parku znajduj¹cego siê przy sanatorium dzieciêcym
niedaleko ulicy Kalwaria � znajduje siê obiekt czê�ciowo
przykryty ziemi¹, w którym znajduje siê ujêcie wody czyli

MIcha³ Zontek II miejsce

wodoci¹g zaopatruj¹cy niegdy� wodê miêdzy innymi Pa³ac
znajduj¹cy siê w centrum Jaworza. Wybudowa³ go Jan La-
risch ówczesny w³a�ciciel Jaworza.
Dalej prezentujemy pierwsz¹ czê�æ z nagrodzonych i wy-
ró¿nionych prac. Kolejna w sierpniowym numerze Echa
Jaworza. pf

Góry Himalaje niezmienne
� sprostowanie
W relacji z 10-lecia Galerii Pod Groniem podczas
wymieniania osób, jak i tematów posiad, jakie mia³y
miejsce w tej¿e galerii wkrad³ siê b³¹d i dokonali�my
zmiany nazwy gór Himalaje na Homalaje na co zwró-
ci³a nam uwagê po analizie tekstu niezwykle skru-
pulatna Ma³gorzata Kobiela-Gryczka. Czujne oko
pani Ma³gorzaty wychwyci wszystko lepiej ani¿eli
policyjny fotoradar. Z powodzeniem mo¿na by od-
daæ do utylizacji nie jeden komputer, choæ d³ugo za-
stanawiali�my siê nad �cudem� zmiany nazwy gór ,
gdy¿ przy próbach �wiadomego nadawania Himala-
jom jakichkolwiek podobnych nazw, a nawet próby
pisowni przez �ch�, komputer akurat sam bez pod-
kre�lania �wiedzia³�, jak siê one naprawdê nazywaj¹
i z jakiej litery siê pisze nazwê, samodzielnie popra-
wiaj¹c b³êdy. Widaæ i takie �cuda� siê zdarzaj¹. Tak
czy inaczej za przypisanie panu Jaros³awowi Grycz-
ce wêdrówki po nieznanych , a nawet � nie odkry-
tych� dot¹d górach przepraszamy i potwierdzamy,
¿e wymienione na stronie 23 Echa Jaworza nr 205
góry , o których opowiada³ i prze�roczami uatrak-
cyjni³ posiady Jaros³aw Gryczka, to by³y znane choæ
wyj¹tkowo trudne do przej�cia dla zwyk³ego �mier-
telnika najwy¿sze góry �wiata Himalaje.

Redakcja

POSIADY TMJ

Opowie�ciRegionalne�l¹skaCie-
szyñskiego w wykonaniu Anieli
Kupiec i Daniela Kad³ubca.
Czerwcowe posiady organizowane
przez Towarzystwo Mi³o�ników Ja-
worza mia³y miejsce 7 czerwca i
tradycyjnie odby³y siê wGalerii Pod
Groniem u pañstwa I.P.Steklów.
Tym razem spotkanie po�wiêcone by³o dawnym opowie-
�ciom, jakie niegdy� przekazywane by³y w�ród ludu �l¹-
ska Cieszyñskiego, a ca³o�æ prowadzili Aniela Kupiec i
Daniel Kad³ubiec oraz Ma³gorzata Kobiela-Gryczka z TMJ.
Sylwetki prelegentów s¹ powszechnie znane na �l¹sku, ale
warto przybli¿yæ kilka faktów dotycz¹cych tak znamieni-
tych osobisto�ci i autentycznych mi³o�ników kultury i folk-
loru �l¹ska Cieszyñskiego.
Aniela Kupiec jest ludow¹ poetk¹ urodzona w Nydku
pod Czantori¹ na Zaolziu w Republice Czeskiej . Jest m.in.
jedn¹ z trzech autorek zbioru wierszy�Korzenie� i autork¹
tomiku poezji �Malinowy �wiat� . �ród³em inspiracji poezji
Anieli Kupiec jest krajobraz beskidzki, z jego walorami przy-
rodniczymi i cz³owiek ¿yj¹cy w zgodzie z natur¹. A tak
poezjê Anieli Kupiec przedstawia nasz poeta z Rudzicy �
Juliusz W¹troba : Czytaj¹c wiersze Anieli Kupiec, wiemy
te¿ jedno na pewno: tylko dobry Cz³owiek móg³ je napisaæ,
tylko z najczystszego �ród³a mog³y wyp³ywaæ - zrodzone
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z mi³o�ci do ziemi i prawdy; prawdziwe przez mi³o�æ i zie-
miê, która je zrodzi³a. Widaæ to tym wyra�niej w czasach,
gdy nawet z wa¿nych trybun, a i z ¿ebraczych nizin, pada
¿a³osne has³o: Tam moja ojczyzna, gdzie s¹ pieni¹dze...
(cyt z http://www.rok.bielsko.pl/R_I_04.html)
Z kolei Daniel Kad³ubiec jest historykiem literatury i
etnografem . Urodzi³ siê równie¿ na Zaolziu w Karpêtnej.
Absolwent gimnazjum z polskim jêzykiem nauczania w
Czeskim Cieszynie oraz filologii s³owiañskiej na uniwersy-
tecie w Pradze . Profesor (1994). Specjalizacja naukowa:
jêzykoznawstwo, etnologia (historia jêzyka, dialektologia,
folklorystyka). Pracownik naukowy Instytutu Pedagogicz-
nego (nastêpnie Wydzia³u Pedagogicznego i uniwersytetu)
w Ostrawie (od 1964). Pracownik Uniwersytetu Karola w
Pradze. Kierownik Katedry Polonistyki i Folklorystyki (1990-
1992) oraz Instytutu Badañ Etnikum Polskiego (od 1990)
na uniwersytecie w Ostrawie. Kierownik Zak³adu Folklory-
styki Ogólnej i Stosowanej na Uniwersytecie �l¹skim w
Katowicach - Filii w Cieszynie (od 1996). Przewodnicz¹cy
Sekcji Folklorystycznej (nastêpnie Ludoznawczej) przy
Zarz¹dzie G³ównym Polskiego Zwi¹zku Kulturalno-O�wia-
towego (1965-1995) oraz Miejscowego Ko³a Polskiego
Zwi¹zku Kulturalno-O�wiatowego w Cieszynie-Mistrzowi-
cach (od 1965). Przewodnicz¹cy Polskiego Towarzystwa
Artystycznego "Ars Musica" (od 1999). Autor wielu ksi¹¿ek
i publikacji. pf

Plany i zamierzenia
Stowarzyszenia Nasze Jaworze

Wycieczka do Ligotki Kameralnej
Stowarzyszenie � Nasze Jaworze� informuje, i¿ przyjmo-
wane s¹ zapisy na wycieczkê do Czech w dniu 25 lipca
2009 ( sobota). W programie wycieczki jest uczestnictwo
w imprezie �Jarmark Ligocki�. Koszt wycieczki 10 z³ od
osoby wraz z ubezpieczeniem. Ilo�æ miejsc ograniczona.

Zapisy przyjmuje Zygmunt Podkówka
�Skansen� ul. Cyprysowa

Tel. 033 817-21-18 lub 504-282-381

Wycieczka do Wêgier
W dniach 18-20 wrze�nia 2009 Stowarzyszenie �Nasze
Jaworze� organizuje wycieczkê na Wêgry. Wstêpny pro-
gram przedstawia siê nastêpuj¹co;
- wyjazd 18 wrze�nia o godzinie 1.00 w nocy
-przyjazd do Jaszszentandras o 9.00-10.00 rano
- zakwaterowanie/wolny czas- baseny termalne
-godzina14.00zwiedzanieJaszszentandras( wytwórniapalinki/
winiarnia/gospodarstwo agroturystyczne PañstwaStrohmaier

- godzina 18.00 spotkanie integracyjne z organizacjami
spo³ecznymi gminy/ poczêstunek tradycyjnymi daniami
polskimi i wêgierskimi /
19 wrze�nia 2009
- wolny czas- baseny termalne
- godzina 16.00 wyjazd do Egeru; zwiedzanie zabytkowego
miasta, pobyt w �Dolinie Piêknej Pani�, uczestnictwo w im-
prezach kulturalnych, zwiedzanie oko³o 30 winnic
20 wrze�nia 2009
-wolny czas- baseny termalne
- godzina 12.00 wyjazd od Jaworza
- po drodze oko³o 12.40 zakupyw Jasbereny ( zakupyw Tesco)
- przyjazd do Jaworza 22.00-23.00
Koszt wycieczki oko³o 250 z³ od osoby . Ilo�æ miejsc ogra-
niczona. Zapisy przyjmuje Zygmunt Podkówka

Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia �Nasze Jaworze�
Tel. 033 817-21-18 lub 504-282-381

Tradycje regionalne w �Skansenie�
W dniu 16 sierpnia na terenie �Skansenu� przy ulicy Cy-
prysowej o godzinie 15.00 rozpocznie siê impreza zwi¹za-
na z pokazem dawnych tradycji regionalnych, kuchni �l¹-
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skiej itd. Impreza ta zostanie zorganizowana pod patrona-
tem Stowarzyszenia �Nasze Jaworze�. Szczegó³y bêd¹ na
afiszach lub pod wy¿ej podanymi numerami telefonów.
Zapraszamy zarówno na nasze wycieczki bêd¹ce okazj¹
do poznania kultury i tradycji zaprzyja�nionych z Jawo-
rzem gmin czeskich- Ligotka Kameralna i wêgierskich- Jasz-

szentandras. Z kolei w Skansenie bêd¹ mogli Pañstwo
zdegustowaæ nasze regionalne potrawy i zobaczyæ jak
dawniej by³y one przygotowywane.

Zapraszamy !!!
W imieniu Stowarzyszenia �Nasze Jaworze�

Zygmunt Podkówka

I Komunika i Konfirmacja

Konfirmacja 24 maja 2009, Fot. J.Krehut

Komunia 13maja 2009,
Fot. J. Czader
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VI Piknik Parafialny
To ju¿ po raz szóstyParafia Ewangelicko-AugsburskawJawo-
rzu zorganizowa³a Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia
Dziecka, który mia³ miejsce w niedzielê 7 czerwca. Tradycyjnie
wspólnespotkanie rodzinzosta³opoprzedzonenabo¿eñstwem,

które prowadzi³ ks Andrzej Krzykowski. Po nim dzieciaki za-
prezentowa³y swój programartystyczny . Po czê�ci �duchowej�
przygotowano co� dla cia³a czyli wspólne spotkanie rodzin po-
³¹czone z loteri¹ fantow¹, z której dochód zostanie przezna-
czony na pó³kolonie dla dzieci z terenu ca³ej parafii. PF

�wiêtoNaj�wiêtszegoCia³aiKrwiChrystusa
�wiêto to popularnie jest u nas zwane Bo¿ym Cia³em. Jest to
uroczysto�æ ku czci Naj�wiêtszego Sakramentu. Elementem
podnosz¹cym rangê celebry s¹ procesje wiernych z Naj�wiêt-
szym Sakramentem ulicami miast i wsi. Pierwsze procesje w
uroczysto�æBo¿egoCia³a odby³y siêwdrugiej po³owieXIII wie-
ku w Kolonii w Niemczech. Niesiono w nich krzy¿ z Naj�wiêt-
szym Sakramentem.� W Polsce po raz pierwszy uroczysto�ci
Bo¿ego Cia³a mia³y miejsce w diecezji krakowskiej na pocz¹t-
ku XIV w. Jednym z g³ównych elementem obchodów �wiêta
jest budowa czterech o³tarzy. Ich dekorowaniem zajmuj¹ siê
wierni. Na czele procesji id¹ dzieci pierwszokomunijne, a dalej
kap³an nios¹cy monstrancjê z Naj�wiêtszym Sakramentem.
Monstrancja todrogocennenaczynie,wktórymdoadoracjiwier-
nychwystawiany jest chlebeucharystyczny.Nazwa "monstran-
cja" wywodzi siê od ³aciñskiego s³owa oznaczaj¹cego "pokazy-
waæ". Monstrancja u¿ywana jest ju¿ od XIVwieku podczaswy-
stawianiawko�cio³ach iprocesyjnegoobnoszeniahostii, awiêc
w³a�nie podczas Bo¿ego Cia³a. Pocz¹tkowo mia³a ona kszta³t
wie¿y gotyckiej, i takie zachowa³y siê wielu ko�cio³ach do dzi�.
Jednakbardziej znana jestwmonstrancja �s³oñca�, której rodo-

wód siêga okresu baroku. Procesja z monstrancj¹ zatrzymuje
siê kolejno przy czterech o³tarzach. O³tarzy jest tyle, ilu by³o
ewangelistów. Na ka¿dymprzystanku czytane s¹ zawsze frag-
menty z jednej Ewangelii, a wiêc po kolei Mateusza, Marka,
£ukasza i Jana. Jako ciekawostkê mo¿na wspomnieæ dzieje
procesji w Watykanie. Kiedy w 1870 roku przesta³o istnieæ
Pañstwo Papieskie zrezygnowano wówczas z organizowania
procesji w Wiecznym Mie�cie. Zwyczaj ten przywróci³ dopiero
Jan Pawe³ II w pierwszym roku swego pontyfikatu.
Równie¿ i w tym roku w Jaworzu wierni katolickiej Parafii pw
Opatrzno�ci Bo¿ej uczestniczyli w procesji, która tradycyjnie
przesz³a od ko�cio³a do kolejnych o³tarzy; u Sióstr S³u¿ebni-
czek NMP, nastêpnie przy ulicy Wapienickiej, na amfiteatrze
gdzie odby³a siê uroczysta msza �wiêta i ostatniego o³tarza
przy ko�ciele. Tematem przewodnim o³tarzy w tym roku by³y
s³owa �Otoczmy trosk¹ ¿ycie�. I tak ka¿dy z czterech o³tarzy
swoj¹wymow¹odnosi³ siê do tego has³a; pierwszy do aborcji
i obrony ¿ycia nienarodzonych dzieci, drugi do eutanazji, trze-
ci do ochrony ¿ycia duchowego poprzez udzia³ w Eucharystii
i kolejny równie¿ dotyczy³ troski o ¿ycie duchowe dziêki Sa-
kramentowi Pojednania. Piotr Filipkowski
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

VI Miêdzynarodowe Zawody £ucznicze
Eurobeskidy 2009
£ucznictwo jest konkurencj¹ olimpijsk¹. W Jaworzu pierw-
szym klubem ³uczniczym by³ w³a�nie UKS Dziesi¹tka. Chy-
ba nie bêdzie przesady w stwierdzeniu, ¿e to w³a�nie Ja-
worze sta³o siê kolebk¹ ³ucznictwa. Gospodarzem tego-
rocznych zawodów by³ w³a�nie UKS Dziesi¹tka - Komes.
Z roku na rok przybywa zawodników. Cieszy widok m³o-
dzie¿y ale i dzieci potrafi¹cych tak celnie strzelaæ do tar-
czy. To w³a�nie w takich klubach rodz¹ siê przyszli olim-
pijczycy. Du¿e s³owa uznania nale¿¹ siê trenerom i tym
wszystkim, którzy udzielaj¹ wsparcia na co dzieñ m³o-
dzie¿y.
Otwarcia zawodów o godzinie 11.00 dokonali przedsta-
wiciele w³adz gminy w osobach; wójt Zdzis³aw Bylok,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej �liwka i Wiceprze-
wodnicz¹cy Rady gminy Zbigniew Putek, któremu w za-
szczycie przypad³o dokonanie otwarcia zawodów jak i
na ich zakoñczenie wrêczenie dyplomów i medali dla zwy-
ciêzców. Ponadto na zawody przyby³ Henryk Skrzypek -
reprezentant Polskiego Zwi¹zku £uczniczego. G³ównym
sêdzi¹ zawodów by³ Stanis³aw Hoczek. W zawodach
wziê³a udzia³ rekordowa liczna uczestników - tj 158 osób
z 20 klubów praktycznie z ca³ej Polski, a wiêc m.in. z
Warszawy, Radomia, G³ucho³azy, ¯ywca i okolic, Gminy

Jasienica i Jaworza, Krakowa, O�wiêcimia oraz z Repu-
bliki Czeskiej z Ostrawy. Zawody te ju¿ po raz szósty
odby³y siê w naszej gminie. Tym razem pogoda dopisa³a
co w tego typu imprezach nie jest bez znaczenia. Wiêk-
sza ni¿ zazwyczaj liczba zawodników cieszy organizato-

rów. Równie¿ poziom zawodników by³ bardzo wysoki, tak
wiêc komisja sêdziowska nie mia³a ³atwego zadania.
Wszyscy z niecierpliwo�ci¹ oczekiwali na wyniki. A oto i
one:

Klasyfikacja
1 Miejsce K£ �Chrobry� G³ucho³azy 3529
2 Miejsce ULKS �Sokole Oko� Zawadka 3267
3 Miejsce Lukostrelba Ostrava 2943
4 Miejsce UKS �Dziesi¹tka-Komes� Jaworze 2808
5 Miejsce £KS Zamek Suski 2580
6 Miejsce �Zam³ynie� Radom 2433
7 Miejsce KS �Obuwnik� Prudnik 2250
8 Miejsce UKS �Sokó³� Brzoza 2149
9 Miejsce £KS Radom 2033
10 Miejsce Diana Wolbrom 1974
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Piotr Filipkowski

Pod patronatem Stowarzyszenia "Nasze Jaworze" i Klubu
Sportowego "Czarni" dru¿yna oldboys z Jaworza wzmoc-
niona zawodnikami z Jasienicy i Wapienicy uczestniczy³a
w miêdzynarodowym turnieju pi³karskim w zaprzyja�nionej
gminie Toszanowice /Czechy/ .Po zaciêtych stoj¹cych na
dobrym poziomie meczach, nasza dru¿yna wygra³a wszyst-
kie swoje mecze, a w finale pokona³a dru¿ynê z Czeskiego
Cieszyna/ ¯ukov/ 3:1
Uatrakcyjnieniem imprezy by³ poczêstunek tradycyjnymi
daniami regionalnymi przygotowanymi przez Pañstwo Jê-

Stowarzyszenie "Nasze Jaworze"
dziêkuje wszystkim szko³om i organizacjom

za uczestnictwo w czasie
�JAWORZAÑSKIEJ MAJÓWKI"

Motocykli�ci
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KOMENDANT POLICJI RADZI

Wkrótce rozpoczn¹ siê wakacje. Czas kiedy nasi milusiñ-
scy zanim znów zatêskni¹ za szko³¹ , mog¹ oddaæ siê
wszelkim mo¿liwym formom aktywnego wypoczynku.
Problem tylko w tym aby pamiêtaæ przy tym o podstawo-
wych zasadach bezpieczeñstwa i staraæ siê zachowaæ tzw
zdrowy rozs¹dek. Temat dotyczy dzieci, ale jak pokazuje
¿ycie to nie raz bardziej doros³ym brakuje tego zdrowego
rozs¹dku . Przyk³adem mog¹ byæ motocykli�ci- oczywi-
�cie nie wszyscy ale ta garstka �dawców narz¹dów� na
swych �turbo �cigaczach� czasami zwana �je�d�cami apo-
kalipsy�.
Aby letni wypoczynek by³ dla wszystkich spokojny i bez-
pieczny zastosujmy siê do kilku porad aby unikn¹æ przy-
krych niespodzianek i nie staæ siê ofiar¹ przestêpstwa. Je-
�li wybieramy ofertê wypoczynku � obóz, koloniê czy wczasy
, korzystajmy raczej ze sprawdzonych i polecanych biur
podró¿y. Ich wiarygodno�æ mo¿emy sprawdziæ w Polskiej
Izbie Turystyki , a tak¿e poprzez sprawdzenie czy dane
biuro podró¿y posiada zezwolenie wojewody na organizo-
wanie imprez turystycznych i gwarancje ubezpieczenio-
we. W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwo�ci mo¿emy ¿¹daæ
okazania takich dokumentów.
Przed wyjazdem na d³u¿szy czas mieszkanie pozostawmy
pod opiek¹ rodziny lub osoby zaufanej. W tym wypadku
skuteczny �monitoring� mo¿emy zyskaæ prosz¹c s¹siada o
zwrócenie uwagi na nasz¹ posesjê podczas naszego wy-
jazdu. Przed wyjazdem na wczasy nie nale¿y robiæ wokó³

tego piarowskiej kampanii. Nawet je�li chcemy siê tym
pochwaliæ- zróbmy to ale po powrocie. Okazja czyni z³o-
dzieja- jak mawia przys³owie, a wiêc nie kusimy losu.
Przed wyjazdem zamknijmy zawór wodny i zakrêæmy gaz,
aby unikn¹æ ewentualnej awarii. Gdy wyje¿d¿amy w³asnym
samochodem odpowiednio wcze�niej zadbajmy aby by³
sprawny technicznie. Nawet je�li przegl¹d technicznymamy
jeszcze wa¿ny, warto odwiedziæ stacjê diagnostyczn¹ i
sprawdziæ najwa¿niejsze elementy samochodu maj¹ce
wp³yw na bezpieczeñstwo podró¿y. UbezpieczenieAssistan-
ce zwróci nam koszty, ale nie stracone nerwy i czas zwi¹-
zany z napraw¹ auta w drodze na wypoczynek.
Czêsto mamy do czynienia z sytuacj¹, ¿e dzieci spêdzaj¹
wakacje w miejscu zamieszkania i pozostaj¹ przez kilka
lub kilkana�cie godzin bez opieki pracuj¹cych rodziców.
Przypominajmy naszym pociechom, aby pod ¿adnym po-
zorem nie wpuszcza³y do mieszkania obcych ludzi. Dziec-
ko powinnomieæ kontakt telefoniczny z rodzicami abymog³y
informowaæ ich o ka¿dym istniej¹cym zagro¿eniu. Na pla-
cach zabaw, skwerach lub w parkach dzieci powinny pozo-
stawaæ pod okiem doros³ej osoby. Nale¿y dziecko �uczuliæ�
aby nie rozmawia³o z obcymi i nie odchodzi³o z miejsca
zabawy z obcymi osobami. Zwracajmy uwagê naszym dzie-
ciom aby unika³y miejsc niebezpiecznych takich jak bun-
kry, wykopy, ¿wirownie czy te¿ glinianki. Zabawa w takich
miejscach mo¿e zakoñczyæ siê utrat¹ zdrowia czy ¿ycia.
Aby siê k¹paæ bezpiecznie korzystajmy jedynie z miejsc

Bezpieczne wakacje - kilka podstawowych zasad

drzejko z ulicy Cyprysowej i Stowarzyszenie "Nasze Jawo-
rze". Wspania³y przyjazd kibiców na motocyklach zorgani-
zowa³ PanMariusz �liwa z ul £ubinowej. Dziêkujê wszyst-

kim Paniom za bezinteresown¹ pomoc w przygotowaniu
poczêstunku. Oby wiêcej takich imprez.

Zdjêcia: Zygmunt Podkówka
Odpowiedzialny za organizacjê: Zygmunt Podkówka

Przygotowanie poczêstunku Finali�ci turnieju
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do tego przeznaczonych. Niew¹tpliwie s¹ nimi baseny miej-
skie gdzie nad bezpieczeñstwem k¹pi¹cych siê czuwa ra-
townik. Po obfitym posi³ku do wody wchodzimy nie wcze-
�niej jak po 30 minutach. Równie¿ nie wchod�my do wody
bezpo�rednio po �k¹pieli s³onecznej� aby unikn¹æ niebez-
piecznego dla organizmu wstrz¹su termicznego. Unikajmy
skoków do p³ytkiej lub nieznanej wody, które bardzo czêsto
koñcz¹ siê kalectwem lub utoniêciem. Bêd¹c w wodzie za-
chowajmy rozwagê i rozs¹dek. Absolutnie niedopuszczalne
jest podtapianie i przytrzymywanie pod wod¹ drugiej osoby
lub wrzucanie do wody osoby s³abo lub wcale nie umiej¹cej
p³ywaæ. W przypadku osoby ton¹cej, gdy nie posiadamy
umiejêtno�ci ratowania nie podejmujmy ryzyka skoku do
wody, gdy¿ skutkuje to najczê�ciej utoniêciem usi³uj¹cych
udzieliæ pomocy. Starajmy siê wtedy z brzegu rzuciæ ko³o
ratunkowe lub podaæ do z³apania siê kij, tyczkê czy te¿ wio-
s³o. Zastosowanie siê do tych kilku porad pozwoli nam na
bezpieczne i spokojne spêdzenie letniego wypoczynku.

I na koniec jeszcze jedna informacja uzyskana z naszego
jaworzañskiego Komisariatu Policji. W dniu 25 maja po
godzinie 9.00 robotnicy pracuj¹cy przy budowie chodnika
przy ulicy S³onecznej w Jaworzu natrafili na niewypa³ z
czasów II wojny �wiatowej. Na miejsce uda³ siê patrol na-
szej policji celem zabezpieczenia miejsca. W miejsce to
skierowano równie¿ policjantów z KMP w Bielsku-Bia³ej z
Grupy Rozpoznania Pirotechnicznego. Potem dojecha³a
grupa saperska z Jednostki Wojskowej w Gliwicach. Jak
wynika z informacji naszej policji, tego typu �pami¹tki� z
czasów II wojny �wiatowej s¹ do�æ czêsto znajdowane na
terenie Gminy Jasienica. Na wypadek znalezienia niewy-
pa³u lub czego� co mo¿e nam go przypominaæ pamiêtaj-
my, ¿e my �cywile� niekoniecznie znamy siê na tego typu
znaleziskach i najbezpieczniej jest w takiej sytuacji powia-
domiæ nasz posterunek policji.

Opracowa³ na podstawie materia³ów KG Policji
P.Filipkowski

V MIÊDZYNARODOWE ZAWODY WÊD-
KARSKIE DLA CZ£ONKÓW SKLMIR
OKRÊGU BIELSKIEGO
9 maja br. na terenie Rybaczówki w Bierach odby³y siê po
raz kolejny zawody wêdkarskie oraz sportowo-wodniackie
dla cz³onków SKLMiR dzia³aj¹cych przy Gimnazjum nr 1
w Jaworzu oraz Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Jasie-
nicy.
Po blisko trzygodzinnych zmaganiach z wêdk¹ wy³oniono
zwyciêzców tej czê�ci imprezy.
W kategorii dziewcz¹t najwy¿sze lokaty uzyska³y: Martyna
Kuczera, Klaudia Dziatzko oraz Adriana Kezwoñ. W kate-
gorii ch³opcym³odsi kolejno najwy¿szemiejsca zajêli: Pawe³
Nowok, Robert Huczko oraz Filip Pierzyna. W kategorii
ch³opcy starsi I miejsce zdoby³ Dariusz S³owik, II miejsce
Rafa³ Biel, III miejsce Kacper Bo¿ek.
Z kolei w zawodach sportowo-wodniackichwyj¹tkow¹ spraw-
no�ci¹ fizyczn¹ oraz umiejêtno�ciami min. z zakresu ¿eglar-
stwa wykaza³ siê Kacper Bo¿ek oraz Aleksander Grzymek.
Sprzyjaj¹ce warunki pogodowe, dobre nastroje, doping ze
strony przedstawicieli w³adz samorz¹dowych, Okrêgu Biel-
skiego LMiR oraz wsparcie finansowe ze strony Urzêdu
Gminy Jaworze, Urzêdu Gminy Jasienica , Okrêgu Biel-
skiego Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego oraz pizzerii �Je-
dynka� sprawi³y, ¿e kolejne Zawody Wêdkarskie zosta³y
zrealizowane , a wszyscy uczestnicy w przyjaznej atmos-
ferzemogli realizowaæ poszczególne zadania statutowe Ligi
Morskiej i Rzecznej. Organizatorzy VMZW

Iwona Kominek
Alicja Iskrzycka

XV WARSZTATY EKOLOGICZNE
Dziêki realizowanej od wielu lat wspó³pracy pomiêdzy Uni-
wersytetem Pedagogicznym a Gimnazjum nr 1 w Jaworzu
zorganizowane zosta³y XVWarsztaty Ekologiczne �¯ywiec-
kie Parki Krajobrazowe 2009�. Uczniowie Gimnazjum nr 1
oraz nr 2 w Jaworzu, Gimnazjum w Drogomy�lu, IV oraz
VIII Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Bielsku-Bia³ej oraz
przedstawiciele ze strony w³adz Gminy Jaworze, Okrêgu
Bielskiego LMiR oraz Rady Rodziców dzia³aj¹cej przy Gim-
nazjum nr 1mieli okazjê poznaæ faunê i florê torfowiska
rezerwatu �Grapa�, stanowisko bobrów, piec wapienniczy,
punkt widokowy �redni Grójec oraz formy ochrony przyro-
dy na tym terenie. Warsztaty, jak co roku, poprowadzone
zosta³y w formie zajêæ terenowych przez pracowników na-
ukowych Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego
z Krakowa -dr Marka Guzika oraz dr Ryszarda Kozika, któ-
rzy w bardzo fachowy i praktyczny sposób przekazywali
uczestnikom wiele cennych informacji i ciekawostek z za-
kresu sozologii oraz faun i flory w/w Rezerwatu. Dziêki temu
zrealizowano za³o¿enia programowe Warsztatów.
Przewodnikami po przyrodniczej �cie¿ce dydaktycznej byli
pracownicy Zespo³u Parków Krajobrazowych w ¯ywcu.
Podziêkowania Radzie Rodziców (Gimnazjum nr 1 w Ja-
worzu) oraz O�rodkowi Promocji Gminy Jaworze za wspar-
cie finansowe niezbêdne do realizacji Warsztatów Ekolo-
gicznych sk³adaj¹ uczniowie klasy IC � uczestnicy Warsz-
tatów oraz organizatorzy imprezy.

Organizatorzy WE
Iwona Kominek
Grzegorz Olejnik
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REMOBUD

Uwaga Reklamodawcy
Og³oszenia reklamowe na danymiesi¹c s¹ przyjmowane
do drugiego wtorku poprzedniego miesi¹ca w sekreta-
riacie Urzêdu Gminy Jaworze. Redakcja nie odpowiada
za tre�æ zamieszczanych reklam. Cena 1 segmentu og³o-
szeniowego o wymiarach 9,2 cm x 4 cm = 36,8 cm kw
wynosi 33zl z podatkiem VAT. Z uwzglêdnieniem, ¿e roz-
miar czcionki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 12 pkt
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MASTER SCHOOL indywidualnie /grupowo
43-385 Jasienica 291 (Krzy¿ówka)

WUR�ex Bielsko-Bia³a , 30.05.2009

Sz. Pan Piotr Filipkowski , Redaktor Naczelny �Echo Jaworza�

Informujê Pana uprzejmie, ¿e Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
�WUR-ex� sp.z o.o wBielsku �Bia³ej realizuje od kwietnia projekt pn.

EUROPEJSKI SPAWACZ
�PODNOSZENIEAKTYWNO�CI ZAWODOWEJ

MIESZKAÑCÓWGMINY JAWORZE.
Projekt wspó³finansowany jest przez Unie Europejsk¹ w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Spo³ecznego ProgramOperacyjny Kapita³ Ludzki
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich . Dzia³anie 6.3.Inicjaty-
wy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywno�ci zawodowej na
obszarach wiejskich dla 8 osób pracuj¹cych zamieszkuj¹ce gminê Ja-
worze. Celem niniejszego projektu jest zdobycie uprawnieñ spawacza
w zakresie spawania spoinami pachwinowymimetod¹MAG� stali fer-
rytycznych i TIG � stali nierdzewnych .

£¹czê pozdrowienia
Kierownik Projektu Urszula Olek

501330556 33 8220516

AUTO - MOTO - SERWIS
Nowo powsta³y warsztat samochodowy w Jaworzu przy
ul. Ukrytej 337 (poni¿ej Villi Barbara) specjalizuj¹cy siê w
naprawie i konserwacji samochodów, quadów i motorów

zaprasza codziennie
od pn. do sob. w godz. 9.00 - 17.00
tel. 790 717 546 lub 33/ 8 105 916

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:

t³umaczeñprzysiêg³ych (j. angielski) tekstówogólnych
i specjalistycznych (np. medycznych, prawnych itd.);
indywidualnych lekcji jêzykowych;
konsultacji metodyczno-jêzykowych;
doradztwa merytorycznego podczas pisania prac
naukowych (licencjat, praca magisterska);

.

.

.

.

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

ATRAKCYJNE RO�LINYWIELOLETNIE
Niskie i wysokie, na skalniaki i rabaty

Poleca w hurcie i detalu
SZKÓ£KA BYLIN
In¿ Lidia Pa³ecka ( Wieja)

ul. S³oneczna 1, Jaworze Na³ê¿e
Telefon; 502-175-271 510-079-059

www.galinska.com.pl

TOM-KOP Tomasz Kruczek
43-382 Bielsko-Bia³a, ul. Smocza 31, tel. 606 857 650

Poleca swoje us³ugi w zakresie:
� kopanie ³aw fundamentowych � instalacjewodno-kanalizacyjne
� wykopy pod ogrodzenia � szambabetonowe iplastikowe
� drena¿e � odwodnienia budynków
� inne roboty ziemne
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