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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE
Flesz wydarzeń gminnych
Nowe oblicze amfiteatru
Trwa budowa zaplecza amfiteatru, o czym już pisaliśmy w poprzednim wydaniu Echa Jaworza. Inwestycja jest prowadzona w
ramach projektu Modernizacja Parku Zdrojowego jako Centrum
Rozwoju Turystyki w Gminie Jaworze i obejmuje kilka zadań inwestycyjnych. Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego, wart jest blisko 3,5 mln
złotych. Do końca 2011 r. zmieni się oblicze Parku zdrojowego,
przy czym wkład własny gminy to zaledwie pół miliona złotych.
Jaworze jest wpisane jeszcze w jeden projekt związany z turystyką, realizowany przez Śląską Organizację Turystyczną, a chodzi
o utworzenie na terenie amfiteatru punktu informacji turystycznej, w ramach Ośrodka Promocji Gminy, który jest odpowiedzialny za rozwój turystyki w Gminie Jaworze – tym samym amfiteatr
będzie „żyć” nie tylko w czasie imprez sezonowych, ale przez
cały rok.

Rowerzyści mile widziani w Jaworzu
Ścieżki pieszo–rowerowe, a właściwie ich budowa jest wpisana
nieomal w krajobraz gminy.
Przy czym warto wspomnieć, że to dość trudne zadanie, przede
wszystkim z uwagi na to, iż ulice w Jaworzu są już od dawna zagospodarowane. Jeżeli coś już jest zrobione, ma określone ramy,
czyli szerokość, do tego dochodzą kwestie związane z ukształtowaniem terenu i z prawem własności. Dlatego tam, gdzie się da
budujemy chodniki dwufunkcyjne, ze ścieżką pieszo-rowerową,
by umożliwić amatorom dwóch kółek bezpieczne poruszanie się
po naszej gminie. Wiadomo, że ścieżki te nie są tak okazałe,
jak w miastach, które dysponują znacznie większa przestrzenią, wzdłuż największych ulic. U nas trzeba budować na miarę
naszych możliwości manewrując między istniejącymi jezdniami,
ogrodzeniami posesji oraz granicami prywatnych działek, nad
czym ubolewamy – podkreśla Radosław G. Ostałkiewicz. Kolejna
ścieżka została oddana do użytku stosunkowo niedawno przy
ulicy Cisowej, gdzie będą wprowadzane jeszcze drobne korekty
(m.in. usunięcie istniejącego słupa telefonicznego). Tym bardziej,
że inwestycja wymaga drugiego etapu, czyli przygotowania rowu
odprowadzającego wodę. Wykonanie tego zadania przewidziane
jest na drugą połowę roku. Zapewne mieszkańcy już zauważyli,
że w okolicach budynku Urzędu Gminy powstaje następna ścieżka pieszo-rowerowa przy ulicy Folwarcznej, od ulicy Zdrojowej
do Zacisznej. Koncepcja jest dwuetapowa, najpierw połączenie

alei spacerowej ze ścieżką dla dwóch kółek. Prawdopodobnie
w następnych latach trakt – dziś jedynie utwardzony– będzie
wyasfaltowany. Na razie jest on wąski na tyle, iż dwa samochody
z trudem się mogą się wyminąć. Dodatkowymi utrudnieniami
może być wysoki krawężnik z prawej strony, a z lewej brak
pobocza i prawie metrowej rów. Jednak nadal inwestycja jest w
trakcie realizacji i jak w przypadku każdego zadania gminnego,
należy znaleźć dodatkowe środki zewnętrzne. W tym przypadku
chodzi nie tylko o połączenie Jaworza Dolnego z ulicą Zaciszną,
ale o dojazd do boiska przy ul. Zdrojowej. Jeśli chodzi o środki
unijne to do 2013 r. mamy niejako ostatnie dofinansowania,
zatem inwestycję chcemy zakończyć przed 2015 rokiem, mamy
również nadzieję, że pojawią się możliwości pozyskania dotacji
państwowych dodaje Ostałkiewicz.
Pożegnania, powitania
Po długoletniej i owocnej pracy na stanowisku dyrektora
szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu,
odchodzi na emeryturę Maria Strzelczyk. Wiele osób kojarzy
szkołę właśnie z jej uśmiechem i ciężka pracą. Kiedy dyrektor
Strzelczyk zdecydowała z początkiem roku szkolnego, że to
jest jej ostatni rok pracy, musieliśmy podjąć odpowiednie kroki,
by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówki – wyjaśnia
Radosław G. Ostałkiewicz. Zgodnie z ustawą został zorganizowany konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej,
który kilka tygodni temu zakończył się rozstrzygnięciem. Specjalna komisja wyłoniła kandydata na dyrektora szkoły, którym
została Ewa Cholewik, przez ostatni rok piastująca stanowisko
wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1.
Wybór podyktowany był względami merytorycznymi, praktyką,
podejściem do pracy oraz uznaniem wśród grona nauczycielskiego oraz uczniów. Władze Gminy Jaworze życzą nowej
pani dyrektor, która oficjalnie powołana zostanie w sierpniu,
owocnej pracy i dobrych dla szkoły innowacji. I my dołączamy
się do winszowań.
Obietnice, obietnice
Maj zazwyczaj najpiękniejszy miesiąc w roku, tym razem
nie grzeszył urodą. Wręcz przeciwnie, po obfitych deszczach
powiat bielski, jak i cały kraj został dotknięte przez powódź.
Niestety i w Gminie Jaworze niszczycielski żywioł zostawił
po sobie ślady. Straty są nie tylko jeśli chodzi o mieszkańców,
ale także w infrastrukturze gminnej, zresztą każdy widzi podmyte
i podziurawione drogi. Powódź przerwała nam remonty cząstkowe, które chcieliśmy przeprowadzić po długiej zimie. Firmy
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pracujące na drogach, zajęły się usuwaniem szkód po powodziowych. Zdaję sobie sprawę, że wielu mieszkańców może być
rozgoryczonych z powodu przeciągających się remontów, ale
mogę zapewnić, że dokładamy wielu starań, aby te opóźnienia
nie zawinione przez gminę, jak najszybciej zostały zniwelowane – tłumaczy Radosław G. Ostałkiewicz. Również żywioł
dotknął mieszkańców – choć możemy mówić, że w porównaniu
z innymi miastami w powiecie bielskim czy w całej Polsce obszedł się z nami łagodnie. Rząd uruchomił rezerwy budżetowe,
poprzez gminne ośrodki pomocy społecznej, na pokrycie strat
powodziowych. Jednak nie wygląda to wszystko tak różowo.
Mimo że teoretycznie płyną do nas pieniądze z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, to wytyczne dotyczące podziału funduszy
są dalekie od ideału, a i gmina ma prawnie związane ręce.
Pamiętamy deklarację o przyznawaniu dla każdego poszkodowanego po 6 tys. zł na pokrycie strat po powodzi. Jednak tu
trzeba podać sprostowanie, zasiłki te mogą otrzymać tylko te
osoby, które wskutek powodzi straciły warunki do egzystencji.
Na przykład jeśli ktoś ma budynek dwukondygnacyjny, a zalało
tylko jedną kondygnację, to w świetle tych wytycznych nie stracił
warunków do życia. Może bowiem przenieść się na wyższe
piętro. Tak samo pieniądze przeznaczone na usuwanie strat
powodziowych w piwnicach są bardzo ograniczone. Nawet jest
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taka interpretacja, która mówi, że jeżeli zalanie spowodowane
było przedostaniem się wód gruntowych do pomieszczeń,
okazuje się, że taka osoba nie może w żaden sposób otrzymać
pieniędzy. Na odbudowę dróg gminnych obiecywano blisko
100 tys. zł, na dzień dzisiejszy okazuje się, że te pieniądze
można wykorzystać tylko i wyłącznie na leki, noclegownie dla
powodzian, wynagrodzenia dla strażaków czy na sfinansowanie
zakupu worków z piaskiem. I to nas paraliżuje, nie pozwala
nam sprawnie działać – Ostałkiewicz nie kryje rozgoryczenia.
Chcemy wyjść naprzeciw mieszkańcom i jak najefektywniej
pomagać, niezależnie od tego czy zalane zostały kotły centralnego ogrzewania w piwnicach, czy 1 piętra lub partery.
Niestety władze wiążą nam ręce. Pomiędzy tym, co słyszymy
w telewizji czy radiu na temat pieniędzy, które mają dostać czy
dostają gminy, a rzeczywistością malowaną wytycznymi jest
nie tylko różnica, ale przepaść. Na razie nie można powiedzieć
nic na temat ewentualnych strat bowiem trwa ich szacowanie.
Do tematu majowej powodzi, a konkretnie pieniędzy będziemy
powracać w kolejnych wydaniach Echa Jaworza.
Od pani Jadwigi Roik otrzymaliśmy zdjęcia z majowej powodzi
wykonane przez Józefa Czadera w okolicach Villi Relax. Jedno
z nich publikujemy powyżej.
Na podstawie informacji zastępcy wójta
Radosława Ostałkiewicza przygotowała Agata Jędrysko

WYNIKI GŁOSOWANIA
na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 20 czerwca 2010 r.
w Gminie Jaworze
Głosowanie rozpoczęło się w dniu 20 czerwca 2010 r. o godz. 6.00 i trwało bez przerwy do godz. 20.00.
1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.288
2. Liczba wyborców, którzy brali udział w głosowaniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.276
3. Frekwencja w gminie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,95 %
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
Liczba otrzymanych głosów
Kandydaci

Komisja

Komisja

Komisja

RAZEM

Nr 1

Nr 2

Nr 3

w gminie
53

JUREK Marek

11

20

22

KACZYŃSKI Jarosław Aleksander

255

204

262

721

KOMOROWSKI Bronisław Maria

588

514

829

1.931

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

25

19

33

77

LEPPER Andrzej Zbigniew

8

7

4

19

MORAWIECKI Kornel Andrzej

2

4

2

8

NAPIERALSKI Grzegorz Bernard

100

147

110

357

OLECHOWSKI Andrzej Marian

15

15

15

45

PAWLAK Waldemar

11

12

17

40

ZIĘTEK Bogusław Zbigniew

1

3

0

4

Pełnomocnik Wyborczy
Gminy Jaworze
mgr Aleksandra Zagórska

LIPIEC

ECHO JAWORZA STR. 4

2010 ROK

„Program aktywnej integracji w gminie Jaworze”
Począwszy od 5 maja 2010 r. ruszyły zajęcia szkoleniowe w ramach projektu „Program aktywnej integracji w gminie Jaworze”
w 2010 r. realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W pierwszej kolejności rozpoczęły się treningi kompetencji i umiejętności społecznej jako I instrument przewidziany w projekcie.
W maju odbyły się 3 spotkania z psychologami, w trakcie których uczestnicy wzajemnie się zapoznali. Członkowie grupy przedstawiali
krótkie historie ich życia oraz główne trudności z jakimi się aktualnie borykają, dzięki czemu ustalono plan wspólnej pracy oraz indywidualne cele terapeutyczne. Podczas praktycznej części zajęć ćwiczono sposoby komunikacji, znaczenie sygnałów niewerbalnych,
formułowanie asertywnych komunikatów, świadomość języka ciała, zgodność prezentowanej postawy z wewnętrznymi motywacjami.
Omawiano także z poszczególnymi uczestnikami indywidualne ścieżki zawodowe, omówienie kwestionariusza CV, wypełnienie z każdym z uczestników takiego kwestionariusza. Poruszono także w formie wykładu problem związany z Zasadami Równości Szans Kobiet
i Mężczyzn dotyczących polityki realizowanej przez Unię Europejską.
Kolejno w połowie maja został zrealizowany także II instrument projektu – doradztwo zawodowe, w dwóch konsultacjach dla każdej
osoby po jednej godzinie. W trakcie konsultacji zostały ustalone szkolenia, które będą odpowiednie dla danych osób, biorąc pod uwagę
ich wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
Do końca czerwca oraz po przerwie wakacyjnej od września kontynuowane będą treningi kompetencji i umiejętności społecznych.
W czerwcu rozpoczęła się realizacja III instrumentu projektowego jakim są szkolenia zawodowe. Na zajęcia z zakresu opieki nad
osobami starszymi i dziećmi oraz kurs florystyki z kasą fiskalną uczęszczają już dwie osoby. Ruszył też kurs sprzedawcy z kasą fiskalną
oraz magazyniera z obsługą wózka widłowego. Kolejne szkolenia rozpoczną się w czasie wakacji.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE
Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/314/06 Rady Gminy Jaworze z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Jaworze - rozdziału 3 dotyczącego częstotliwości i sposobu gromadzenia i usuwania oraz
unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Jaworze o obowiązku zawarcia umów na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z przewoźnikiem, który posiada zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Jaworze.
Lista przewoźników posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych z terenu Gminy Jaworze:
Wywóz ścieków – Pan Franciszek Strzelec, 43-384 Jaworze, ul. Bielska 354, tel. 33 817 28 52.
Wywóz ścieków TRANS–ECO – Bożena Gruszka, 43-384 Jaworze, ul. Bielska 354, tel. 33 817 28 52.
Zakład Oczyszczania Miasta SITA S.A., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 38, tel. 33 499 20 19.
Wywóz ścieków- Janusz Giźlar, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Siemiradzkiego 21/18, tel. 33 817 23 34.
Usługi Rolniczo-Transportowe – Henryka Kuś, 43-385 Jasienica 974, tel. 33 815 23 80.
WC SERWIS Bańska, Kucharski Spółka Jawna, 41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 10, tel. 032 278 45 31.
Lista przewoźników posiadających zezwolenie na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Jaworze:
Zakład Oczyszczania Miasta „TROS-EKO” Sp. z o. o., 43-450 Ustroń, ul. Bażantów 17, tel. 33 854 29 75.
Zakład Oczyszczania Miasta SITA S.A., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 38, tel. 33 499 20 19.
P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 36, tel. 33 816 84 82, 603 658 004.
A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Lecha 10, Oddział: A.S.A, Bielsko-Biała, ul. Regera 93, 43-382 Bielsko-Biała,
tel. 33 818 43 29.
SANIT-TRANS Sp. z o.o., 43-392 Międzyrzecze Górne 383, tel. 33 815 79 74.
KONTRANS II S.C. Maria Nowak, Arlena i Rajmund Sztwiorok, Pogórze 253, 43-430 Skoczów, tel. 33 853 04 57;
0604 124 139, 0606 823 874.
EKOM P.U.H. Janota Zdzisław, 43-246 Zabłocie, ul. Tulipanów 3, tel. 33 855 80 79, 0607 598 973, 0693 432 288.
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ZBIÓRKA PUSTYCH, PLASTIKOWYCH BUTELEK (TYPU PET)
Wójt Gminy Jaworze informuje, że w celu wyeliminowania odpadów w postaci pustych butelek plastikowych po różnych napojach (typu
PET) ze strumienia odpadów z gospodarstw domowych, na terenie Gminy Jaworze w wyznaczonych miejscach z dniem 1 lipca 2010 r.
zostały utworzone bezpieczne dla środowiska, bezpłatne punkty zbiórki ww. odpadów
Segregując odpady uczestniczymy w walce z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Nasz codzienny wkład ma ogromne znaczenie
dla starań o czyste środowisko w przyszłości. Tworzywa sztuczne są osiągnięciem przemysłu chemicznego, które przyniosły niemal odwrotny
niż zamierzano skutek. Parę lat temu tworzywa sztuczne stanowiły zaledwie 2 % zawartości naszych kubłów. Teraz te produkty zalały wręcz
cały rynek. Tworzywa sztuczne ze względu na swoje właściwości i budowę chemiczną nie ulegają naturalnemu rozkładowi. Przykładowo
rozkład plastikowej butelki po napoju chłodzącym (PET) może trwać nawet do 1000 lat!
Do pojemnika o kolorze żółtym, służącego do selektywnej zbiórki odpadów należy wrzucać:
– puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET).
Do pojemnika nie wolno wrzucać:
– opakowań po medykamentach,
– tworzyw piankowych, styropianu,
– produktów z tworzywa sztucznego typu: zabawki, szczoteczki do zębów,
– opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
– opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,
– sprzętu AGD,
oraz żadnych innych odpadów.
Wykaz miejsc na terenie gminy Jaworze, gdzie znajdują się pojemniki na puste butelki plastikowe (typu PET):
1.
na skrzyżowaniu ul. Słonecznej z ul Wrzosową,
2.
ul. Turystyczna na ostatnim przystanku autobusowym,
3.
ul. Słoneczna koło Goruszki,
4.
na skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Zdrojową (centrum),
5.
ul. Wapienicka koło Gimnazjum.
SZANOWNI MIESZKAŃCY! NIE WRZUCAJMY do pojemników w sposób bezmyślny również innych odpadów, a takie sytuacje niestety
mają miejsce. Jeżeli sytuacje takie będą miały miejsce to będziemy musieli zrezygnować z tego typu rodzaju zbiórki.
Wójt Gminy Jaworze
											
Zdzisław Bylok

Są prawdy, które mędrzec wszystkim ludziom mówi,
Są takie, które szepce swemu narodowi;
Są takie, które zwierza przyjaciołom domu;
Są takie, których odkryć nie może nikomu.
Adam Mickiewicz

Spotkanie seniorów
Rokrocznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje
spotkanie seniorów z terenu całej gminy. Podobnie było i teraz,
gdy w upalne popołudnie do Szkoły Podstawowej nr 1 przybyło
wielu dostojnych jaworzan, by świętować swój dzień. Spotkanie
zostało zorganizowane po raz dziesiąty, ilość osób wymownie

świadczy o tym, jak ważne jest to przedsięwzięcie. Seniorzy nie
zawsze mają okazję, aby spotkać się ze swymi kolegami i koleżankami z lat młodzieńczych. Natomiast taki dzień, choćby raz w
roku daje możliwość odświeżenia znajomości, wspólnych rozmów
o troskach , kłopotach i radościach. Gości, przewodniczącą Koła
Emerytów i Rencistów Krystynę Plaza-Popielas oraz radnych Rady
Gminy Jaworze powitała kierownik GOPS-u Dorota Sacher-Wejster. Życzenia w imieniu wójta Zdzisława Byloka przekazał jego
zastępca Radosław. G. Ostałkiewicz, podkreślając m.in. jak wiele
zawdzięczamy niegdysiejszej pracy dojrzałych dziś mieszkańców
Jaworza, a często także ich społecznemu zaangażowaniu.
pf
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Z działalności Ośrodka Promocji Gminy
Ludowo, naturalnie
W czerwcu w Galerii na Zdrojowej swoje prace prezentował
Krzysztof Czader, artysta malarz i rzeźbiarz. Jest on znany ze
swej bogatej twórczości nie tylko w Jaworzu, zaś w galerii mogliśmy oglądać jedynie mały wycinek bogatej kolekcji, której żaden
z obiektów nie mógłby pomieścić. Warto przypomnieć, że nie
tylko Krzysztof Czader owładnięty jest pasją tworzenia, również
jego żonie Ewie nieobce są artystyczne wizje. Tym razem wystawiono część kolekcji rzeźb przedstawiających ptaki. Jak twierdzi
artysta nie jest to jedyna tematyka prac, jedno jest pewne jego
weną twórczą rządzi głęboka ludowość. – Zacząłem rzeźbić około
osiemnastego roku życia, a inspiracją była i jest uroda materiału.
Jak widzę kawałek drewna czy patyk, to widzę całość rzeźby, każdy
z nich jest dla mnie wyzwaniem – podkreśla Krzysztof Czader.
Spotkanie z artystą odbędzie się w galerii 9 lipca o godz. 16.00.
Agata Jędrysko, foto Piotr Filipkowski

Galeria na Zdrojowej
z nową ofertą
Galeria na Zdrojowej prowadzona
przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze, w ostatnim czasie wzbogaciła
się o nową ofertę przygotowaną
z myślą o turystach, ale nie tylko.
Wszak sami często poszukujemy
czegoś nietuzinkowego, czegoś co
pochodzi z Jaworza, jakiejś pamiątki, którą można by komuś przesłać
czy po prostu kupić, wyjeżdżając
z Jaworza. Niestety do tej pory oferta „pamiątkarska” była wyjątkowo skromna. Na pewno pomnikowym dziełem jest i pozostanie
album „Jaworze w starej fotografii”, autorstwa Ryszarda Stanclika, ale z widokówkami bywało już różnie. W końcu przed kilku
laty pojawiła się seria kartek. O innych souwenirach można było
pomarzyć. Przed kilku miesiącami Dorota Gogler i Wioletta Kuś
postanowiły wyjść ze swoimi nowymi propozycjami naprzeciw
mieszkańcom i turystom, chodzi tu o prace malarskie, rzeźby,
haft, koronki, wyroby z papieru, biżuterię, ceramikę itd. W majowym numerze Echa Jaworza pisaliśmy o inicjatywie sprzedaży
dzieł sztuki na terenie Galerii na Zdrojowej (ul. Zdrojowa 111),
tworzonych przez rodzimych artystów (w tym typowych pamiątek
z Jaworza) ,a wykonanych przez mieszkańców gminy skupionych
we wszelakich organizacjach, ale i tych nie zrzeszonych. Nowym
pomysłem było także stworzenie internetowej galerii-sklepiku
z pamiątkami na stronie Galerii Beskidzkiej: www.galeria-beskidzka.home.pl . Obecnie w budynku przy Zdrojowej, pomysłodawczyni
tego projektu Dorota Gogler prowadzi wspólnie z pracownicą OPG
Wiolettą Kuś – pod patronatem OPG – zarówno typową galerię
– a więc wystawy prac twórców ludowych z terenu Jaworza oraz
sklepie z pamiątkami. Zatem można oglądać i kupować: biżuterię,
prace koronkarskie, szydełkowe zakładki do książek z napisem
„Jaworze”, talerze z malowanymi symbolami naszej gminy, jak
chociażby charakterystyczna „Glorieta”. Jak mówi prowadząca
sklepik- Dorota Gogler – to początek, a czas pokaże na ile ta inicjatywa przyjmie się wśród jaworzan i turystów. Póki co, do naszego
sklepiku swoje prace przekazał także Florian Kohut z Jasienicyobrazki przedstawiające słynne już „strachy polne”. Oferta Galerii,
jak i sklepiku internetowego jest skierowana do wszystkich twórców
regionalnych, chcących zaprezentować i sprzedać swoje wyroby

– dodaje Dorota Gogler. Jak już wielokrotnie mieliśmy okazję się
przekonać, wielu z nich tworzy dzieła , które nie zawsze galeria
zdąży wystawić , gdyż już wcześniej znalazły swoich nabywców –
wystarczy jedna wystawa, a koneserzy sztuki wykupują większość
eksponatów, zanim te ponownie zostaną pokazane. Tak jest m.in. w
przypadku ozdób świątecznych wykonywanych przez jaworzankę
Ewę Steckel. Dorota Gogler ma nadzieję, że propozycja galerii
i sklepiku internetowego pozwoli wielu twórcom znaleźć odbiorów
swych dzieł. Nasi rodzimi artyści tworzą nieraz prawdziwe perełki,
ale czasami boją się pokazać je „światu”. Jak podkreśla pomysłodawczyni sklepiku – warto zaryzykować. Tym bardziej internet
daje nieograniczone możliwości, a tak naprawdę. Szkoda tworzyć
piękno, które miałoby nie ujrzeć światła dziennego… .
Wspólnie z Wiolettą Kuś z OPG, oferta Galerii wzbogaciła się
także o wypożyczalnię rowerów dla turystów, możliwość nabycia
wspomnianych pamiątek, widokówek z Jaworza, a po zwiedzeniu
wystawy w Galerii Ośrodka Promocji Gminy – można na miejscu
wypić dobrą kawę i zjeść smaczne lody. Wkrótce w kawiarence
OPG pojawią się także ciastka, ale to nie wszystko. W planach
działalności są wieczory koncertowe, plenery malarskie i rzeźbiarskie na placu przed budynkiem. Ponadto panie chcą zorganizować
cykliczne spotkania hobbystów np. numizmatyków, filatelistów, pań
(może i panów?) wykonujących ręczne robótki jak hafty, koronki,
biżuterię artystyczną itp. W najbliższym czasie tj na 11 lipca planowane jest spotkanie plenerowe artystów plastyków i rzeźbiarzy
w Jaworzu Nałężu.
Opracował: Piotr Filipkowski
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IV Międzynarodowy Rajd Samochodowy Jaworze – Strečno – Komorni Lhotka
„PRZEKRACZAMY GRANICE” – to motto tegorocznej, czwartej
już edycji Międzynarodowego Rajdu Samochodowego, który w tym
roku trwał trzy dni – 18-20 czerwca 2010 roku
ZAŁOGA, czyli kierowca, pilot oraz osoby towarzyszące, w ciągu
trzech dni „walczyli” o tytuł „ZAŁOGI ROKU 2010”. Wszystkie
dotychczasowe edycje imprezy wiodły z Jaworza do Ligotki
Kameralnej (Komorni Lhotka) w Republice Czeskiej. Różne były
trasy, towarzyszące dyscypliny sportowe, ale w udział w rajdzie
zaangażowane były nie tylko Polska i Czechy. Tym razem doszła
Słowacja, dlatego też rajd trwał trzy dni.
18 czerwca od godzin porannych rejestrowano załogi- było
ich 31 z terenu Jaworza, Bielska-Białej, Kęt, Buczkowic, Zasola
Bielańskiego oraz Republiki Czeskiej, które zgłosiły się na start.
O godzinie 9.30 Komandor Rajdu, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek odprawił załogi,
przypominając podstawowe zasady regulaminu, jakie obowiązują
podczas rajdu, przebieg trasy i jej poszczególne etapy.
Punktualnie o 10.00 przedstawiciele władz Jaworza w osobach
Krystyny Szczypki – przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Promocji oraz Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze
– Andrzeja Śliwki dali znak do startu. Każda załoga w odstępie
minutowym wyruszała z parkingu przy ul. Wapienickiej, według
kolejności numerów startowych – od tej pory zawodnicy byli już
zdani tylko na własne umiejętności – wprawę kierowców i sprawność pilotów w czytaniu map i opisywaniu traktów.
Trasa I Etapu przebiegała z Jaworza poprzez Wilkowice, Żywiec,
Milówkę, Glinkę, Novot, Zakamenne, Bele, Żylinę do Strečna na Słowacji, gdzie po zakwaterowaniu i posiłku załogi w ramach relaksu
udały się na spływ rzeką Vah. Następnie w godzinach popołudniowych przeprowadzono trzy konkurencje sprawnościowe. Slalom
z piłką pomiędzy pachołkami na dystansie 10 metrów -startowała 1
osoba z załogi, a liczył się oczywiście czas. Potem był bieg w workach na dystansie 2 × 12 metrów – także na czas. Tutaj startowały
2 osoby z załogi i każda miała do pokonania po 12 metrów. Zaś
trzecią konkurencją był bieg ze skakanką na dystansie 25 metrów
na czas i tutaj w konkurencji brała udział 1 osoba. Po pełnych emocji
i wyczerpujących zmaganiach rajdowcy poszli na zasłużony posiłek
i krótki odpoczynek. Dla tych, którym pozostało jeszcze trochę sił
organizatorzy urządzili zabawę taneczną na terenie hotelu.
W drugim dniu rajdu 19 czerwca załogi tuż po śniadaniu,
pomimo kapryśnej pogody, udali się na spacer po miejscowości

Strečno – przewodnikiem był starosta Alfonz Klocan. Nie wszyscy mieli okazje już być w tym mieście, a jest tu co podziwiać.
Oprócz wspaniałych krajobrazów, zobaczyć można m.in. pomnik
partyzantów francuskich, wspaniały zamek oraz całą panoramę
miejscowości i okolic. Alfonz Klocan doskonale wcielił się w rolę
przewodnika opowiadając gościom z Polski o historii miejscowości
i jej wyjątkowych zakątkach.
Po zwiedzaniu Strečna, udaliśmy się w dalszą trasę – żegnając
Słowację, wjechaliśmy do Czech, poprzez Cadce, Hnojnik do Komorni Lhotka.
Około godziny 15.00 rajdowcy przyjechali na miejsce. Po obiedzie pełni sił mogli przystąpić do kolejnych 2 konkurencji sprawnościowych, a mianowicie do gry w kręgle, gdzie 2 członków załogi
zdobywało punkty podczas 3 rzutów do kręgli (liczyła się suma
punktów z 6 rzutów dwóch zawodników). Kolejną przeprowadzoną
konkurencją był turniej tenisa stołowego według systemu pucharowego – uczestniczyć mógł 1 członek z załogi.
W każdej z przeprowadzonych konkurencji można było zdobyć
maksymalnie 29 pkt. kolejne miejsca były punktowane wg. systemu
zrównoważonego, tj. niższe miejsce to 1 punkt mniej.
W drugim dniu z powodów technicznych nie udało się przeprowadzić trzeciej z planowanych konkurencji tj. rzutów lotkami do tarczy,
organizatorzy zdecydowali się na zmianę konkurencji na turniej
badmingtona i rozegranie go w trzecim dniu Rajdu.
Po zakończonych zmaganiach sportowych załogi udały się
na grilla, po którym organizatorzy zaprosili do zabawy tanecznej,
trwającej do późnych godzin wieczornych.
W trzecim dniu 20 czerwca tuż po śniadaniu uczestnicy rajdu,
pomimo deszczowej pogody poszli na spacer po miejscowości
Komorni Lhotka, gdzie przewodnikiem był mówiący po polsku
Stanislav Śniegoń. Pokazał on zwiedzającym dwa kościoły:
ewangelicki i rzymskokatolicki znajdujące się w Komorni Lhotce.
O historii kościoła ewangelickiego opowiedział tutejszy pastor,
a o historii kościoła Rzymskokatolickiego dowiedzieć można się
było od kościelnego. Przewodnik opowiedział także o historii miejscowości, znajdujących się tu łaźniach i saunach.
Po udanym relaksującym spacerze załogi przygotowywały się
do ostatniej konkurencji tj. do turnieju badmintona, który został
sprawnie przeprowadzony do godziny 13:30 i rajdowcy spokojnie
mogli wystartować do ostatniego III Etapu w kierunku Jaworza
przez Hnojnik, Cieszyn i Jasienicę.

LIPIEC

ECHO JAWORZA STR. 8

2010 ROK

O godzinie 14.30 załogi zaczęły zjeżdżać na parking obok Villi
Barbara, gdzie trwał Festyn na Powitanie Wakacji. Z powodów
złych warunków atmosferycznych cała zabawa odbywała się pod
dużym namiotem, gdzie przygrywała Orkiestra Dęta Glorieta.
Z powodów technicznych (wymuszonych aurą) zrezygnowano
z konkurencji sprawnościowych i załogi sklasyfikowano na podstawie zdobytych punktów w przeprowadzonych do tej pory
sześciu konkurencjach.
O godzinie 17:00 ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody w
postaci pamiątkowych pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych.
Wręczenia nagród dokonali Wójt Gminy Jaworze – Zdzisław
Bylok, Przewodniczący Rady Gminy Jaworze – Andrzej Śliwka
oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
– Krystyna Szczypka. Nagrodzono 10 pierwszych załóg, a reszta
uczestników otrzymała pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w VI
Międzynarodowym Rajdzie Samochodowym Jaworze-StrečnoKomorni Lhotka.

Oto 10 pierwszych załóg:
1.
Załoga Nr 30 – Bilabong – Kapitan Andrzej Solorz;
2.
Załoga Nr 15 – Kreciki – Kapitan Krzysztof Dudzik;
3.
Załoga Nr 21 – Chrobokowie – Kapitan Mirosław Chrobok;
4.
Załoga Nr 32 – Trójka – Kapitan Edward Młoczkowski;
5.
Załoga Nr 36 – Słodkie Ludki – Kapitan Ryszard Słodczyk;
6.
Załoga Nr 6 – TID – Kapitan Adamczyk Dorota;
7.
Załoga Nr 26 – Krzoki – Kapitan Boroniec Artur;
8.
Załoga Nr 40 – Hnojnik – Kapitan Petr Teslik;
9.
Załoga Nr 14 – Pnioki – Kapitan Stanclik Ryszard;
10.
Załoga Nr 10 – Stokrotki – Kapitan Roman Jura;

XXIII Wojewódzki Przegląd Dziecięcych
Zespołów Folklorystycznych
Po raz drugi w Jaworzu, a po raz dwudziesty trzeci w historii, w
dniach 12-13 czerwca miał miejsce Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych. W sumie wystąpiło ponad
20 grup z terenu całego Województwa Śląskiego. Na scenie
najczęściej pojawiały się wątki folkloru Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, ale nie zabrakło również zespołów z Górnego Śląska
m.in. z Radzionkowa i Wodzisławia Śląskiego. Dzieci prezentowały
rodzimy folklor, a więc nie tylko pieśni, przyśpiewki i taniec, ale
także dawne gry i zabawy, jakimi nasi dziadkowie – w czasach swej
młodości – umilali sobie wolny czas. Można powiedzieć tylko – żal,
że te czasy, ta historia odeszły już w przeszłość, obecnie folklor
poznajemy na tego typu imprezach. W tych zabawach nie było
przemocy, jakichkolwiek przejawów niemoralności. Poza tym w ten

Po rozdaniu nagród przez około 30 minut przygrywała orkiestra
dęta „Glorieta” z Jaworza po czym na prośbę uczestników Rajdu
i Pikniku zrezygnowano z ostatniego punktu programu tj. z dyskoteki i Piknik został oficjalnie zakończony przez Dyrektora Ośrodka
Promocji Gminy Jaworze Leszka Barona około godziny 17.30.
W Pikniku i Rajdzie łącznie wzięło udział około 150 uczestników
z terenu Polski i Republiki Czeskiej.
Istotnym elementem dla wszystkich rajdowców był fakt, że udział
w imprezie był bezpłatny, a jedynym kosztem uczestnictwa był wkład
własnych sił fizycznych oraz chęć udziału. Możliwe to było dzięki
temu, iż projekt pn. „IV Międzynarodowy Rajd Samochodowy. Jaworze-Strečno-Komorni Lhotka” został dofinansowany ze środków
Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.
Opracowali: Piotr Filipkowski i Agata Jędrysko
na podstawie serwisu informacyjnego
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze,
zdjęcia: OPG Jaworze
Podziękowanie
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
serdecznie dziękuje firmom, które udzieliły nam wsparcia
przy organizacji tegorocznej IV edycji Rajdu Samochodowego:
Panu Krzysztofowi Flasza i Hurtowni „Mikołaj” z Katowic
Panu Grzegorzowi Lodek i firmie „ ZPH Lodek” z Jaworza
Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Villa Barbara z Jaworza
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sposób wspólnie spędzany czas łączył przyjemne z pożytecznym
czyli kultywowanie rodzimych tradycji z folklorem. Dziś mamy już
inne czasy – zabawy w wirtualnym świecie komputerowych gier
lub dla starszej młodzieży oferta miejskich pubów.
Ciekawe, jak współczesne zabawy będę odbierane przez nasze
prawnuki w przyszłości?
Podsumowaniem przeglądu był 27 czerwca, trzeci dzień imprezy,
kiedy finalistów przeglądu gościliśmy na scenie jaworzańskiego
amfiteatru. Oglądając występy milusińskich, można z czystym
sumieniem (niezależnie od werdyktu jury) powiedzieć, że wszyscy
artyści zasługują na miano zwycięzców. Swoboda, brak tremy,
profesjonalizm, wierne odtworzenie obrzędów – to wszystko pozwalało choć na chwilę powrócić do przeszłości.
Całość oceniało jury w składzie; dr Małgorzata Kiereś (etnograf), Jan Gąsiorek (choreograf) i Alojzy Kopoczek (muzykolog,
instrumentalista). Przegląd został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej i Ośrodek Promocji Gminy Jaworze. Otwarcia imprezy dokonali Leszek Miłoszowski – dyrektor
Regionalnego Ośrodka Kultury z Bielska-Białej i Zbigniew Putek
wiceprzewodniczący Rady gminy Jaworze. W słowach powitania,
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w imieniu gospodarzy gminy Jaworze, Zbigniew Putek przeprosił
młodych artystów za utrudnienia, jakie towarzyszyły imprezie,
w związku przebudową amfiteatru. Rozstrzygnięcie przeglądu i prezentacja tych najlepszych zespołów miała miejsce
27 czerwca.
I miejscem ex aequo jury nagrodziło Zespół Regionalny „Spod
Kikuli” z Lalik oraz Regionalny Zespół dziecięcy „Hajduki” z Pewli
Ślemieńskiej.
Najlepsze kapele to „Mała Jetelinka” z Jaworzynki, „Hajduki”
z Pewli Ślemieńskiej i kapela heligonistów z Milówki.
Jednak, jak podkreślają organizatorzy – nie miejsca były ważne.
Najważniejsze jest to, że ci najmłodsi przez swoje umiłowanie
folkloru dają nadzieję, że w przyszłości właśnie spośród nich
będą rekrutowali się kolejni muzycy, tancerze i śpiewacy naszych
ludowych zespołów. Ale też, właśnie dzięki temu co dziś prezentują- dawne obyczaje nie tylko nie zaginą, ale kolejne pokolenia
będą mogły podziwiać to co już odeszło z naszego codziennego
życia, a co niegdyś budowało więzi rodzinne, sąsiedzkie , całych
miejscowości czy regionów.
P. Filipkowski

Podziękowanie

Wszystkim, którzy w tak trudnych dla mnie chwilach dzielili ze mną smutek,
okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej mojej Matki

śp. Ireny Baron

Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym, delegacjom Urzędu Gminy, Wójtowi, Radzie Gminy,
za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty jeszcze raz serdecznie dziękuję
Leszek Baron
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Nasze dzieci, nasza młodzież
Z życia przedszkola samorządowego nr 2 w Jaworzu
W dniu 16.06.2010 w ogrodach Villi Barbara odbył się długo
oczekiwany Festyn Rodzinny połączony z uroczystościami
z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca i oczywiście Dnia Dziecka. Długo
oczekiwany, gdyż pierwotne majowe plany pokrzyżowała nam
deszczowa pogoda. Tym razem aura sprzyjała i pomimo lekkiego
chłodu pozwoliła na zabawę na świeżym powietrzu do godzin
wieczornych.
W części „oficjalnej” Festynu licznie zgromadzeni rodzice
obejrzeli występy przygotowane przez grupę maluszków i dwie
grupy starsze z naszego Przedszkola. Zobaczyliśmy tańczące
krasnoludki, taniec motyli, taniec z balonami, wysłuchaliśmy kilku
piosenek, wierszy, a także instrumentalnych popisów naszych
pociech. Każda z grup złożyła rodzicom wzruszające życzenia,
wręczyła laurki i samodzielnie wykonane upominki.
Po dużej dawce artystycznych wrażeń każdy mógł skorzystać
z przygotowanej w bajkowym hipermarkecie oferty. Na zgłodniałych czekał duży wybór słodkości w Piernikowej Chatce Baby Jagi
– pyszne wypieki domowej roboty – ciastka Małgosi i babeczki
Jasia, dla spragnionych przygotowano nektar Królewny Śnieżki
i gumisiowy napój, a dla wielbicieli grillowania – zbójnickie kiełbaski
prosto z chatki Janosika. Dzieci najchętniej ustawiały się jednak w
kolejce po losy przygotowanej loterii fantowej, gdzie można było
zdobyć naprawdę atrakcyjne nagrody i nikt nie odchodził z pustymi rękami. Pod koniec Festynu, spośród wszystkich numerów
fantowych rozlosowano nagrody dodatkowe.

Dobrą zabawę w trakcie Festynu uatrakcyjniali animatorzy
z Fabryki Dobrych Pomysłów „Pozytywka”, dzięki którym każdy
mógł spróbować swoich sił m.in.: w strzelaniu z łuku, chodzeniu
na szczudłach, w hokeju czy indiańskich nartach. Dla roztańczonych przygotowano szybki kurs kowbojskiego tańca i makareny.
Znalazło się też miejsce na malowanie twarzy i zabawy z chustą.
Wszystko świetnie się udało, a to dzięki organizatorom, licznym
sponsorom oraz samym uczestnikom zabawy, co najlepiej odzwierciedlały uśmiechy na twarzach wszystkich dzieci. Wszystkim
którzy przyczynili się do sukcesu Festynu należą się słowa uznania
i serdeczne podziękowania!
Mama Maćka

NASI SPONSORZY
 PREZES SPÓłKI CENTRUM ZDROWIA I REHABILITACJI VILLA BARBARA – za udostępnienie ogrodu Villi
 WYDAWNICTWO PASCAL BIELSKO-BIAŁA  WYDAWNICTWO ENE DUE RABE GDAŃSK  PARK MINIATUR INWAŁD
 PARK DINOLANDIA INWAŁD  MIA PIZZA BIELSKO-BIAŁA  FIGLOPARK BIELSKO-BIAŁA  TERE-FERE BIELSKO-BIAŁA
 PARKI LINOWE TROLLANDIA  SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY „SZALONE NOŻYCZKI” BIELSKO-BIAŁA  KOPALNIA SOLI WIELICZKA
 KIDSLAND BIELSKO-BIAŁA  MM DADAK BIELSKO-BIAŁA  ORIFLAME  ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO ŁUKOSZ CHYBIE
 TRIUMPF  MAUXION CHOCOLATES  PIZZA ŻYWIEC  DINOZATORLAND ZATOR  PIEKARNIA KASPEREK BIELSKO – BIAŁA
 PRACOWNIA CERAMIKI ARTYSTYCZNEJ JOLANTA HERMA-PASIŃSKA

P O D Z I Ę K O WA N I E
Pragniemy podziękować wszystkim rodzicom, którzy włączyli się w przygotowanie i zorganizowanie FESTYNU RODZINNEGO.
Dziękujemy serdecznie naszym sponsorom za przekazane wsparcie finansowo-rzeczowe,
które umożliwiło realizację naszych zamierzeń.
Wszystkim dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność.
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców
Publicznego Przedszkola nr 2 w Jaworzu
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Z życia szkoły podstawowej nr 1
Uczniowie na scenie
Tradycją Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu stał się koncert
pod hasłem Scena dla Ucznia, organizowany w czerwcu, jako
podsumowanie całorocznej pracy artystycznej naszych Pociech.
Również i w bieżącym roku nie brakowało popisów gry aktorskiej,
wirtuozerii instrumentalistów, pięknego śpiewu, wystaw plastycznych i pokazów tanecznych.

czających na zajęcia Kółka Plastycznego oraz Koła Rękodzielniczego. Całkowity dochód ze sprzedaży zasilił budżet Samorządu
Uczniowskiego.
Zatem, kto nie był – ma czego żałować. Jednak pocieszeniem
niechaj będzie informacja, iż za rok kolejny koncert „Sceny dla
Ucznia”, na który już dzisiaj gorąco zapraszają przede wszystkim
występujące dzieci.
Monika Foks
Nauczyciel SP nr 1 w Jaworzu

„Ile razem dróg przebytych,
Ile ścieżek przedeptanych…”

16 czerwca dla licznie zgromadzonej widowni wystąpił Szkolny
Teatr Graffiti, który zaprezentował spektakl pt. „Wyspa słońca”,
zrealizowany w bardzo ciekawej konwencji. Na uwagę widzów
zasłużyła nietypowa forma – połączenie żywej gry aktora, animacji
lalką oraz teatru cieni.
Kolejnym wykonawcą był Zespół Instrumentalny Sinfonietta, który w XI Powiatowych Spotkaniach Amatorskich Grup Artystycznych
SAGA 2010 zajął po raz kolejny I miejsce. W wykonaniu tych młodych muzyków usłyszeliśmy: „Życzenie”, „Bajka”, „Pałeczki ryżowe”
Wśród wykonawców nie mogło na naszej scenie zabraknąć
wokalistek. Zespół Wokalny Jaworowa Gromada zaprezentował
swój repertuar, a były to piosenki: „Sen, jak ognisko”, „Jesteś, jak
cień”, „Słonie” oraz z towarzyszeniem Uczennic i Uczniów z klasy
4c – „Miała Baba”.
Poszczególne klasy również wykonały swoje popisowe numery:
kl.2b – „Deszczowa piosenka”, kl.3a – „Papierowe statki”, kl.3c –
„List do Dyrektora szkoły” oraz kl.5a – „Owocowy karnawał”.
Na scenie wystąpiła także grupa dzieci uczęszczających na zajęcia Kółka Tanecznego. Zatańczyli ogniste „Flamenco”, rozbujane
„Bollywood”, baletowe „Sen...” oraz radosne „HSM2”.
W czasie trwania koncertu „Scena dla Ucznia” zorganizowano
również wystawę i kiermasz prac plastycznych Dzieci uczęsz-

22 czerwca miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 1 wielkie
święto – pożegnanie wieloletniej dyrektor placówki – Marii Strzelczyk. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz Gminy Jaworze – wójt Zdzisław Bylok, przewodniczący Rady Gminy Andrzej
Śliwka, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Krystyna Szczypka, kierownik Gminnego Zespołu Oświaty
Maria Łepecka, przewodniczący Rady Rodziców Marek Heinrich,
emerytowani nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie.
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego wicedyrektor Ewa
Cholewik przywitała wszystkich zebranych, a w szczególności
dostojną jubilatkę, porównaną do ciepłego, łagodnego wiatru,
dzięki czemu wszystko może na czas zakwitnąć i owocować.

„43 lata pracy w roli pedagoga, 29 lat zarządzania naszą placówką – to cyfry, które mówią same za siebie ” – przypominała
pani wicedyrektor. Charakteryzując działalność pani dyrektor
Marii Strzelczyk, mówiła o odpowiedzialności i zaangażowaniu,
dbałości o doskonałe funkcjonowanie szkoły, dobrych kontaktach
z uczniami, rodzicami, współpracownikami i przełożonymi. Po wystąpieniach zaproszonych gości, którzy dziękowali pani dyrektor
za wieloletnia pracę, głos zabrała czcigodna jubilatka. Maria
Strzelczyk ze wzruszeniem wspominała początki swojej pracy w
Szkole Podstawowej nr 1, dziękowała wszystkim pracownikom
za dotychczasową współpracę i życzyła sukcesów w dalszej
działalności edukacyjnej.
Po części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny, przygotowany przez uczniów klas 1-6, pod opieką Teresy Adamus,
Moniki Foks i Tomasza Zdunka. Podczas występów delegacje klas
składały pani dyrektor wierszowane życzenia i wręczały czerwone
róże, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przekazali
pamiątkowy list od społeczności szkolnej. Miała też miejsce
prezentacja multimedialna poświęcona pracy zawodowej pani
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dyrektor. Oprawę muzyczną
przygotował szkolny chór „Jaworowa gromada” oraz zespół
„Sinfonietta”. Koncert życzeń
zamknął występ szkolnego
koła tanecznego do piosenki
„Time to Say Goodbye” –
„Czas powiedzieć, żegnaj”.
Po głównych uroczystościach dyrektor Maria Strzelczyk zaprosiła wszystkich
gości na przyjęcie, podczas
którego grono pedagogiczne
odśpiewało pieśń pożegnalną
na melodie ludową:
„Dyrekcjo, czy Ci nie żal,
Odchodzić od stron ojczystych,
Zielonych tablic i sal
I równań matematycznych?
Dyrekcjo, czy Ci nie żal?
Dyrekcjo, wracaj do sal!
A Maria na grono spoziera
I łzy rękawem ociera,

2010 ROK
Bo szkołę porzucić trzeba
– na ziemi kawałek nieba…
Dyrekcjo, czy Ci nie żal?
Dyrekcjo, wracaj do sal!
polonista Tomasz Zdunek

Sukces w „Jonaszu”
Już od 13 lat organizowany jest Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. Łączy on w poznawaniu
Biblii uczniów różnych wyznań. Od początku w konkursie biorą
uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaworzu.
Konkurs jest kilkuetapowy, zaangażowanych jest w niego kilka
tysięcy uczniów, do tegorocznego finału zakwalifikowało się 469
uczestników. Każdego roku uczniowie czytają wybraną księgę
Pisma Świętego. Muszą się wykazać szczegółową znajomością
tekstu biblijnego. W tym roku zmagania dotyczyły Ewangelii
Św. Jana. Reprezentantka naszej szkoły Martyna Cholewik
z klasy IVc zajęła zaszczytne 3. miejsce w finale. Gratulujemy
tego osiągnięcia! Zachęcamy do brania udziału kolejnych edycjach konkursu, który pozwala dzieciom cieszyć się rywalizacją
i współzawodnictwem, a jednocześnie jest zachętą do zgłębiania Słowa Bożego i wprowadzania Go w życie codzienne.
M. Cholewik, U. Szkudlińska

Z życia gimnazjum
Dzień otwarty w Gimnazjum nr 1
28 maja br. w naszym Gimnazjum był dniem otwartym dla
wszystkich, którzy mieli ochotę przestąpić progi szkoły. W tym dniu
zajęcia odbywały się normalnie, ale uczący wraz gimnazjalistami
mieli przygotowane jakieś „atrakcje” na wypadek odwiedzin gości.
W okolicach południa zjawili się zaproszeni goście, a mianowicie
trzy klasy szóste z jaworzańskiej podstawówki wraz z opiekunami.
Wszystkich serdecznie przywitała pani dyrektor i w telegraficznym skrócie przekazała, co czeka szóstoklasistów, kiedy przyjdą
do gimnazjum. Następnie zaprosiła do obejrzenia filmu o szkole.
Podczas projekcji oglądający nie raz wybuchali gromkim śmiechem, gdyż prezentowany film był raczej utrzymany w charakterze
komediowym, niż dramatycznym. Po pokazie dyrektor Barbara
Szermańska zaprosiła uczniów z jaworzańskiej podstawówki
do skonfrontowania tego, co zobaczyli na filmie, z tym co jest w
rzeczywistości. Szóstoklasiści „otrzymali” przewodników i ruszyli
oglądać to, z czym będą mierzyć się od nowego roku szkolnego.
Każda z klas poszła w innym kierunku. Klasa pod opieką pana
Zdunka poszła do pracowni historycznej, gdzie Dorota Klajmon
wraz z gimnazjalistami pokazała pamiątki związane z patronem
naszej szkoły. Z kolei klasa pod opieką pani Machnik udała się

Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej
W dniach 18.03- 21.03.2010 r. Marcelina Grąbkowska i Martyna
Kruczek uczennice Gimnazjum nr 1 im. Generała Broni Stanisława
Maczka w Jaworzu, a jednocześnie członkinie Międzynarodowego Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej wraz z opiekunką
Iwoną Kominek i przedstawicielami z innych szkół uczestniczyły
w wyjeździe do Kołobrzegu.
Po ciężkiej i długiej podróży dotarliśmy do Wojskowego Ośrodka
Wypoczynkowego, gdzie serdecznie powitał nas Antoni Szarmach.
Po pysznej kolacji przygotowanej specjalnie dla nas i zakwatero-

do pracowni komputerowej, gdzie Marzena Wajda urządzała
„show”, prezentując różne doświadczenia fizyczne. I ostatnia z klas
pod opieką pani Krzykowskiej dotarła do pracowni chemicznej,
gdzie Grzegorz Olejnik do spółki z Janiną Holeksą urządzili pokaz,
w którym „królowały” wybuchy, dymy i szybko wydobywające się
piany z butelek. Po pokazie w każdej z pracowni następowała
wymiana szóstoklasistów, tak żeby wszyscy mogli zobaczyć co dla
nich przygotowano. Oczywiście pokazów i atrakcji było zdecydowanie więcej, ale wyżej wymienione przyciągnęły najwięcej uwagi.
Podczas gdy poszczególne klasy zwiedzały różne pracownie
naszego gimnazjum, na „Orliku” oraz sali gimnastycznej odbywały
się mecze. Pierwszy – piłkarski wygrali gimnazjaliści, drugi – siatkarski wygrały gimnazjalistki. Po meczach znawcy tematu mówili,
że poziom obu widowisk sportowych był wyrównany, o zwycięstwie
zadecydowało przygotowanie kondycyjne.
Szóstoklasiści kończąc odwiedziny w naszej szkole otrzymali
skromne upominki w postaci dzienniczków ocen z logo gimnazjum. Wielu z nich dziękując pani dyrektor Barbarze Szermańskiej
za prezent, mówiło, że szkoła ciekawa i jeżeli takie zajęcia będą
się odbywać jakie widzieli, na pewno zgłoszą się we wrześniu.
Piotr Bożek
waniu w pokojach, zmęczeni położyliśmy się spać. Następnego
dnia udaliśmy się na molo, gdzie przeszliśmy się na krótki spacer.
Podeszliśmy też pod pomnik Zaślubin Polski z Morzem, gdzie
odbyły się uroczystości 65 rocznicy Walk o Kołobrzeg i Zaślubin
Polski z Morzem. W trakcie tych obchodów przedstawicielka
naszego koła LMiR – Marcelina Grąbkowska wraz z innymi
przedstawicielami szkolnych kół LMiR ślubowała i symbolicznie
zanurzyła polską flagę w Bałtyku. Następnie wszyscy uczestnicy
tych uroczystości udali się pod pomnik Komandora Stanisława
Mieszkowskiego. Tam nasza szkoła otrzymała pamiątkowy medal
z okazji rocznicy Zaślubin Polski z Morzem z rąk prezesa LMiR
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Andrzeja Królikowskiego. Nie obyło się również bez zwiedzania
Muzeum Oręża Polskiego, na terenie którego uczestniczyliśmy
w uroczystym otwarciu czasowej wystawy poświęconej działalności
Ligi Morskiej i Rzecznej na terenie naszego kraju.
Następnego dnia udaliśmy się na inscenizację Walki o Kołobrzeg, która odbyła się w Parku Zdrojowym. Po obiedzie około

godziny 17.30 wyruszyliśmy w drogę powrotną. Oczywiście wszyscy byli zawiedzeni, że już opuszczamy Kołobrzeg.
Uważamy, że wyjazd ten był bardzo wartościowym przeżyciem,
dzięki któremu miałyśmy okazję zobaczyć nasz piękny Bałtyk,
poznać spory kawałek historii naszego kraju oraz nowych, wspaniałych ludzi.
Iwona Kominek, foto. str. 22

Pod kierunkiem dr Ryszarda Kozika i dr Marka Guzika
z Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
40 uczniów z Jaworza, Jasienicy, Bielska i Drogomyśla poznawało
tajniki budzącej się przyrody. Przedmiotem zainteresowania była
fauna i flora góry Grojec w Żywcu oraz góry Żar w Międzybrodziu
Bialskim. Poznawanie pędów roślin zielnych i drzew, ciekawostek
z różnych faz rozwojowych płazów, owadów i ptaków oraz wzajemnych powiązań międzygatunkowych koniecznych do istnienia
i rozwoju świata przyrody, nie tylko rozwijało wiedzę, ale przede
wszystkim uwrażliwiało uczniów na byty, które „wielkiemu człowiekowi” wydają się nieistotne. Ponieważ nie ma życia bez wody,
dlatego uczestnicy warsztatów uczyli się środowiska wodnego
Jeziora Międzybrodzkiego, a następnie przeprowadzili analizę
chemiczną składu i jakości pobranych próbek.

W Międzybrodziu Bialskim przy obelisku upamiętniającym spotkanie generała z mieszkańcami tej miejscowości w 1932 r. oddali
hołd gen. Józefowi Hallerowi, który przed 90 laty zaślubił Polskę
z Morzem. W Izbie Regionalnej poznali dawne dzieje i teraźniejszość życia nad Sołą, a od 1936 r. nad brzegami jeziora, gdzie co
roku Gmina Czernichów i Liga Morska i Rzeczna organizują Święto
Morza. Tam też, przedstawiciel Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej dr
inż.kpt.ż.w. Andrzeja Królikowskiego, kolega Ryszard Siekanowicz
przekazał dla Izby pamiątkowy Medal 90-lecia Zaślubin. Medalami
tymi zostali ponadto uhonorowani: Iwona Kominek i Grzegorz
Olejnik z Jaworza, Alicja Iskrzycka z Jasienicy i Andrzej Stąsiek,
v-ce Prezes Okręgu Ligi Morskiej i Rzecznej – za wieloletnią organizację Warsztatów i Zawodów Wędkarskich.
Iwona Kominek, www.lmir.pl

Z życia młodzieżowego ośrodka wychowawczego

Dwa ostatnie miesiące to okres wytężonej pracy – koniec roku
szkolnego, walka o jak najlepsze oceny na świadectwach i mnóstwo uroczystości i imprez, przełożonych z powodu niesprzyjającej
pogody.
Na przełomie maja i czerwca nasi wychowankowie wzięli udział
w XXIV Otwartym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Kowadło w
Kuźni Raciborskiej. Chłopcy wystąpili z programem artystycznym
przygotowanym pod kierunkiem Zbigniewa Huberta i Aleksandry
Szeligi. Profesjonalne jury doceniło miesiące przygotowań i setki
prób, przyznając I miejsce w kategorii teatr (Puchar Marszałka woj.
śląskiego)oraz zespół muzyczny (Puchar Starosty), co pozwoliło
nam na zdobycie Srebrnego Kowadła.
Pierwszego czerwca 11 uczniów klasy III przyjęło z rąk ks. bpa
T. Rakoczego sakrament bierzmowania. Przygotowania do tej
uroczystości trwały dwa lata; w trakcie cotygodniowych spotkań w
szkole i kościele chłopcy, pod kierunkiem Krystyny Gutan poznawali
zagadnienia dotyczące sakramentologii, Kościoła, zasad moralnych.
10 czerwca 6 drużyn (w tym m.in. MOW dla dziewcząt z Radzionkowa, Gimnazjum nr 20 z Bielska, MOS z Bielska, Dom
Dziecka oraz nasza reprezentacja) zmagało się w II Biegu
Terenowym Hrabiego Larischa. Była to impreza o charakterze

rekreacyjno – sportowym, której celem było przede wszystkim
integrowanie wychowanków, kształtowanie postaw prospołecznych zgodnie z zasadami fair play oraz modelowanie zachowań
w warunkach środowiska
otwartego. Przygotowali
ją panowie: Paweł Gruszczyk oraz Łukasz Oleksa. Przeszkody, z którymi
zawodnicy zmagali się
na trasie to m.in. bieg
przez płotki i opony, czołganie w tunelu, przejście
drabinki na rękach, bieg
z piłką lekarską. Mimo
zmęczenia każdy z zawodników ukończył rajd.
W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył nasz wychowanek Adrian Rolnicki;
triumfowaliśmy również
w klasyfikacji zespołowej.
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21 czerwca na uroczystej akademii pożegnaliśmy uczniów klasy
III, którzy opuszczają naszą placówkę. Obok programu artystycznego były również gratulacje i nagrody dla najlepszych uczniów.
Dzień później śpiewająco zakończyliśmy rok szkolny biorąc
udział w IV Karaoke zorganizowanym przez Jadwigę Kruczek.
Bezapelacyjnym zwycięzcą został Michał Rogaliński z klasy III.
Zwieńczeniem konkursu był integracyjny taniec belgijski, w którym
wzięli udział wszyscy uczestnicy.
Śpiewająco i tanecznym krokiem dotarliśmy więc do końca roku
szkolnego. Mamy nadzieję, że kolejny rozpocznie się w równie
miłej atmosferze.
A. Szeliga

Przygotowania do odbudowy Pałacu

Od pamiętnego styczniowego pożaru zabytkowego Pałacu minęło już sześć miesięcy. Wielu jaworzan z bólem przyjęło stratę
tak cennego obiektu, a i z niepokojem patrzyło na stojąca ruinę
i kolejne mijające miesiące, gdy z budynkiem nic się nie działo
poza tym , że był narażony na kolejne działania niesprzyjających
warunków atmosferycznych. Ale czy na pewno nic się nie działo?
Jak wyjaśnia dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Bohdan Klimaszewski – właściwie z chwilą ugaszenia
ognia, przystąpiliśmy do działań zmierzających do odbudowy
pałacu. Najsprawniej i najszybciej poszło uzyskanie zapewnienia
z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, jako organu prowadzącego placówkę o konieczności odbudowy pałacu i przyznanie
środków na zabezpieczenie obiektu. Niestety, długo trwało dochodzenie w sprawie ustalenia przyczyn pożaru, bardzo czasochłonne są wymagane procedury
dotyczące ekspertyz i projektu, plus
przygotowywanie opinii ze strony
nadzoru budowlanego, konserwatora zabytków, wydawania pozwoleń
na budowę, formalności i procedury
przetargowe obwarowane wymogami ustawy o finansach publicznych
itd. To wszystko niestety trwało.
I nie było tu uchybień z naszej strony, po prostu takie są wymagania
i przepisy w odniesieniu do jednostek
budżetowych. I nie ukrywam, że
i nam ten czas się dłuży – mówi B.
Klimaszewski.
Dziś wiemy już, że wyjaśnianie przyczyn pożaru przez biegłych
pożarnictwa i policję zostało zakończone, materiały przekazano
do prokuratury. Czekamy teraz na pisemną informację od tego organu o umorzeniu śledztwa. Z informacji uzyskanych od policji wiemy, że w toku postępowania wyjaśniającego wykluczono umyślne
działania czy zaniedbania, a ewentualna przyczyna pożaru wskazuje na brak znamion czynu zabronionego. Zniszczenia związane
z pożarem nie pozwoliły na jednoznaczne określenie jego przyczyn.
Najbardziej prawdopodobną wersją jest to, że pożar powstał w
wyniku kilku niezależnych czynników. Były to: rozszczelnienie się
przewodu kominowego CO w górnej części w czasie ogrzewania
obiektu, wiek kominów w połączeniu z bardzo niską temperaturą
na zewnątrz, utrzymująca się przez wiele dni (–20 st C).
Obecnie jesteśmy na etapie prac zabezpieczających budynek
przed dalszym niszczeniem. Od kilku tygodni pracuje tutaj specjalistyczna firma, która metr po metrze sprząta pogorzelisko
wewnątrz i na zewnątrz pałacu, rozbiera ściany poddasza i kominy – jednocześnie zabezpiecza konstrukcję budynku zgodnie
z projektem budowlanym. Jak oceniamy, będzie wywiezione ponad

300 ton gruzu, resztek pokrycia dachowego ( przypomnijmy, była
to nowa dachówka) i elementy instalacji wewnątrz obiektu. Tuż
obok zgromadziliśmy już belki na nową więźbę dachową. Chcemy,
aby w czasie najbliższych tygodni budowla miała dach tymczasowy. Chodzi o to, by wnętrze pałacu nie było dalej narażane
na działalność warunków pogodowych i byśmy mogli przystąpić
do osuszania ścian, zabezpieczenia konstrukcji budynku, a w
dalszej kolejności do remontu kapitalnego obiektu i odbudowy
wnętrza pałacu – wyjaśnia dyrektor MOW Bohdan Klimaszewski.
Wtedy staniemy przed kolejnymi wyzwaniami. Na pewno
trzeba będzie odbudować strop poddasza. Dotychczasowy był
wykonany starymi metodami, były to tak zwane „ordeki” mające
konstrukcję drewnianą. W wyniku zalania obiektu podczas akcji
gaśniczej, a potem opadów śniegu, wahań temperatur, część
stropów, w tej chwili zabezpieczonych, trzeba będzie wymienić.
Do wymiany będzie na pewno także
większość instalacji, okien i drzwi.
Jednak do tego niezbędne są
dodatkowe ekspertyzy i w oparciu
o nie projekt remontu kapitalnego
budynku.
Dodatkowo podczas ostatniej
majowej powodzi w wyniku podmycia obsunęło się podłoże pod
mostkiem biegnącym wzdłuż pałacu, przepływa tam potok płynący
od centrum Jaworza, a łączący się
za ośrodkiem z Potokiem Wysokim
– prawdopodobnie konieczne będzie uwzględnienie tego w pracach
remontowych. – dodaje B. Klimaszewski.
Wstępnie trudno nam ocenić, jakie środki finansowe będą
potrzebne na pełną odbudowę pałacu. Mamy wsparcie Marszałka Województwa Śląskiego – tu podkreślić muszę szczególne
zaangażowanie ze strony kierownictwa i pracowników Wydziału
Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego. Jednak majowa powódź , która także dotknęła województwo śląskie, nie ułatwia tego
zadania, a wręcz przeciwnie. Samorząd Województwa Śląskiego
ma także inne równie ważne lub ważniejsze zadania związane
z usuwaniem skutków wielkiej wody i wiem, że zdobycie każdej
złotówki na nasz pałac nie będzie łatwe, ale będziemy o to walczyć. Wiem też, że nie ma rzeczy niemożliwych i jestem zawsze
optymistą w swoich działaniach. Zdaję sobie też sprawę, jakie znaczenie ma ten obiekt dla dziedzictwa historycznego i kulturowego
gminy. Stąd, jako dyrektor MOW i zarazem rodowity jaworzanin,
odbudowę pałacu stawiam, jako swój podstawowy cel, na równi
ze statutową działalnością placówki oświatowo-wychowawczej –
powiedział Bohdan Klimaszewski.
Opracował: P. Filipkowski
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Z życia i działalności organizacji pozarządowych
Stowarzyszenie Nasze Jaworze
W maju i czerwcu Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” wraz z Ośrodkiem Promocji Gminy zorganizowało kilka wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców naszej gminy, do zaprzyjaźnionych z Jaworzem miejscowości czeskich i słowackich. Celem
tych wyjazdów jest poznanie tamtejszej kultury, zabytków oraz promocja Gminy Jaworze.
15 maja grupa 50 mieszkańców wyjechała na Słowację, a konkretnie do Strećna. Tradycyjnym już punktem programu
był spływ rzeką Vah, zwiedzanie zamku
w Strečnie, skąd roztacza się wspaniały widok na okolicę oraz pamiątkowe
wspólne zdjęcie pod pomnikiem żołnierzy
francuskich, walczących podczas Słowackiego Powstania Narodowego (1944
rok). Miasto leży u stóp północnej strony
Małej Fatry. Dzieje zamku sięgają końca
XIII wieku. Został on zburzony pod koniec
XVII wieku, zrekonstruowany, obecnie jest
dostępny do zwiedzania.

5 czerwca zorganizowany został wyjazd na Turniej Piłkarski
Oldboys do Toszanowic Dolnych (Republika Czeska). Stronę
polską reprezentowali zawodnicy z Jaworza, Jasienicy i BielskaBiałej (Wapienicy). W wyjeździe oprócz mieszkańców gminy,
wzięli udział również przedstawiciele Rady Gminy Jaworze. Jeśli
chodzi o mecz, to zajęliśmy 4 miejsce. Dla tych, którzy duchowo
kibicowali naszej drużynie, ale woleli wybrać zwiedzanie okolicy,
zaplanowany był wyjazd do Śtramberku na Morawy. Miasteczko
założył w 1359 roku syn króla czeskiego Jana Luksemburczyka,
margrabia Jan Henryk Luksemburczyk. Nad miastem i okolicą
malowniczo wznoszą się ruiny zamku Strallenberg z okrągłą wieżą
Trúba (Rura). W tej eskapadzie wzięło udział 45 osób.

26 czerwca Stowarzyszenie Nasze Jaworze wspólnie z
Ośrodkiem Promocji Gminy w Jaworzu zorganizowało wyjazd
integracyjny na Słowację, Szlakiem Janosika, o czym pisaliśmy
w poprzednich numerach Echa Jaworza. Tym razem zwiedzano
Terchovą, Dolinę Vratnej, a w drodze powrotnej wycieczkowicze
zatrzymali się na Oravicy, gdzie oddali się relaksowi w basenach
termalnych.
Foto: Z. Podkówka
Na podstawie informacji
Zygmunta Podkówki –
przewodniczącego Stowarzyszenia Nasze Jaworze
opracował Piotr Filipkowski
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Z życia Towarzystwa Miłośników Jaworza
„Ekosystemy wodne Gminy Jaworze”
Zgodnie z obietnicą wracamy
do konkursu organizowanego przez
Towarzystwo Miłośników Jaworza,
Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Ośrodek Promocji Gminy.
Wręczenie nagród i dyplomów miało
miejsce podczas tegorocznej majówki
w amfiteatrze. Natomiast 16 maja autorzy prezentowali swoje
prace na posiadach TMJ w Gimnazjum im. St. Maczka w Jaworzu.
Warto w tym miejscu przybliżyć kilka podstawowych informacji
o jaworzańskich potokach. Trzeba przyznać, że młodzież poważnie
potraktowała konkurs – każda praca to nie tylko opis potoku, jego
źródeł, ale także zdjęcia pokazujące towarzyszącą mu faunę i florę.
Jak zapewniają organizatorzy – prace młodzieży będą wystawiane
u pp Ireny i Pawła Steklów w Galerii pod Groniem (ul. Zajęcza) i w
Galerii na Zdrojowej (Ośrodek Promocji Gminy).
Podobnie jak to uczynili młodzi ludzie, zanim przedstawimy
fragmenty ich opracowań, najpierw spróbujemy odpowiedzieć
na zasadnicze pytanie – co to jest potok? Otóż jest to niewielki
ciek wodny o wartkim nurcie, zwykle w korycie wyerodowanym w
skałach. Charakteryzują go duże spadki zwierciadła wody oraz
burzliwy prąd. Podłoże w potokach górskich stanowią zwykle
lite skały, niżej głazy, potem kamienie przemieszane ze żwirem,
a jeszcze niżej żwir, wreszcie piasek i muł. Tyle z fragmentów
prezentowanej definicji.
Potok Szeroki
Spływa z wzniesienia
Przykra, które znajduje się
w Beskidzie Śląskim w Paśmie Klimczoka. Płynie
przez Jaworze Górne, w
Jasienicy łączy się z Potokiem Wysokim i wpada
do Jasionki. Z kolei Jasionka wpada do rzeki Iłownicy.
Od zachodu odgranicza
Potok Szeroki od Doliny Kamiennego Potoku – Ostry,
od południowego – zachodu i zachodu rozciąga się
Wielka Polana i Bucznik,

Na swojską nutę
13 czerwca w Gościńcu Szumnym u pp. Steklów, Towarzystwo
Miłośników Jaworza zorganizowało kolejne z zaplanowanych
posiad. Tym razem do Jaworza przybył zespół ludowy z Górki
Siewierskiej (powiat będziński). Miejscowość Góra Siewierska
(dawniej Góra) wspominana była już w 1357 r. Niegdysiejsi kronikarze między innymi pisali o kopalni srebra pod Siewierzem, a bulla
Innocentego II z roku 1136 wspomina o wieśniakach kopiących
srebro w okolicach Siewierza. Na pewno owo „kopanie” , można
umiejscowić w Górze Siewierskiej. Świadczą o tym istniejące
do dziś widoczne leje o różnej głębokości, położone jeden obok
drugiego, jak również wygląd wzgórz w tej miejscowości. W latach
1833-1856 istniało we wsi pięć kopalń rudy żelaza. Mieszkańcy
chętnie korzystają z walorów przyrodniczych, jakie oferuje Jura

a za nimi jest Dolina Potoku Jasienica (Jasionka).
Od wschodu wznosi się
grzbiet Wysokiego- Borowiny, który oddziela od Doliny
Wapienicy i Doliny Potoku
Wysokiego.
Potok Rudawka
Swój początek bierze
w okolicach stoku Palenicy-Kopana. Wierzchołki
Palenicy są zbudowane
z piaskowca godulskiego
dolnego, a dolne partie
stoków, po których płynie
Rudawka utworzone są
z łupków cieszyńskich górnych, łupków wierzowskich i piaskowców lgockich.
Wody potoku są czyste, ale tylko powyżej zabudowań gospodarczych.
Potok Wysoki
Spływa z wzniesienia Wysokie-Borowina i płynie doliną wzdłuż
ulicy Zdrojowej, przekracza granicę Jasienicy i wpada do Potoku
Szerokiego, jako jeden z jego prawobrzeżnych dopływów. Dolina
Potoku Wysokiego położona jest na wschód od Doliny Potoku
Szerokiego (Szalinowej), od którego oddziela go grzbiet Wysokiego-Borowiny. Od południa, od Doliny Wapienicy ogranicza grzbiet
Wysokiego, od wschodu również od Doliny Wapienicy – grzbiet
Palenicy.
Dolina w górnej partii jest wąska, dnem płynie Potok Wysoki,
o krystalicznej wodzie powyżej zabudowań gospodarczych. Na początku górnej partii doliny potok płynie głębokim malowniczym
wąwozem, później przez szereg progów skalnych, a w najwyższej
części stromym jarem, który przechodzi w wąwóz.
Potok (Jasienica) Jasionka
Płynie w dolnym, środkowym i górnym biegu kolejno przez
żwiry i gliny karpackie wyższe, wapienie i łupki cieszyńskie górne,
łupki Wierzbowskie i piaskowce lgockie, piaskowce godulskie
dolne, oraz przez głazy, bloki i małe progi piaskowców godulskich
środkowych.
Piotr Filipkowski

LIPIEC

ECHO JAWORZA STR. 17

Krakowsko-Częstochowska, ale nie stronią też od wyjazdów w
pobliskie Beskidy. W swoich pieśniach artyści z Góry Siewierskiej
podkreślali związki z rodzinną ziemią – Zagłębiem Dąbrowskim,
z pracą, przemysłem zagłębiowskim, z miastem Będzinem. Człon-
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kowie zespołu ubrani w piękne stroje ludowe śpiewając – opowiadali o swojej małej ojczyźnie. Posiady prowadziła Małgorzata
Kobiela-Gryczka.
PF

Parafia ewangelicko-augsburska
VI koncert Chórów Ewangelickich Ziemi
Cieszyńskiej
Już po raz szósty jaworzański amfiteatr wypełniły chóry ewangelickie,
prezentujące część parafii
ewangelickich Śląska Cieszyńskiego. Całość koncertu
składała się z trzech części;
pieśni kościelne, występ
solistów Teatru Muzycznego
( operetki) z Gliwic śpiewających arie ze znanych
operetek oraz z części ludowo-folklorystycznej, gdzie
chóry zaprezentowały pieśni
ludowe, głównie ze Śląska
Cieszyńskiego. Koncert prowadzili: proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu,
ks. Władysław Wantulok z małżonką Anną. Słowa powitania
i otwarcia koncertu dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej,
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. bp. Paweł Anweiler,

któremu korzystając z okazji złożono życzenia z okazji 60-tej
rocznicy urodzin. Oprócz przybyłych chórów, na widowni zasiedli
miłośnicy pieśni chóralnej oraz przybyli przedstawiciele Rady
Gminy Jaworze z wójtem Zdzisławem Bylokiem.
Organizatorem imprezy była Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Jaworzu, przy wsparciu Urzędu Gminy Jaworze i Wójta Gminy
Jaworze, Ośrodka Promocji Gminy Jaworze, firmy Ceramed
z Bielska-Białej i Banku Spółdzielczego w Jasienicy.
Piotr Filipkowski
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Piknik Parafialny
W niedzielę 30 maja br. po raz siódmy odbył się piknik parafialny
z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Hasło biblijne tegorocznego
pikniku pochodziło z księgi proroka Amosa, gdzie jest napisane:
„Szukajcie mnie, a żyć będziecie” (5,4). Te słowa z księgi Amosa
były podstawą rozważania na nabożeństwie rodzinnym, które rozpoczęło piknik. Nabożeństwo rodzinne odbywało się według porządku
nabożeństwa młodzieżowego z liturgią młodzieżową. Teksty biblijne
czytane były przez lektorów, natomiast pieśni i liturgię prowadził
zespół młodzieżowy, który od niedawna działa w naszej parafii.
Po nabożeństwie rodzinnym wysłuchaliśmy programu, który
został przygotowany przez Chórek Dziecięco-Młodzieżowy z okazji
Dnia Matki. Program przygotowała prowadząca chórek p. Eryka
Binek-Pytlowany. Program Chórku zakończył część pikniku, która
odbywała się w Kościele.
Niedzielne popołudnie zaczęło się deszczowo. Kiedy rozpoczynało się nabożeństwo nie wiedzieliśmy czy uda nam się
zrealizować część przewidzianą na zewnątrz z grillem, zabawami
dla dzieci, loterią. Pan Bóg jednak pobłogosławił ten czas i przy
sprzyjającej pogodzie mogliśmy miło spędzić popołudnie. Kiedy
wszystko zostało posprzątane spadł ulewny deszcz. Dochód z pikniku w wysokości 1037 złotych zostanie przekazany na organizację
tegorocznych półkolonii dla dzieci.

Chcę bardzo serdecznie podziękować młodzieży za wielki
wkład pracy w przygotowanie pikniku, zespołowi młodzieżowemu
za służbę w czasie rodzinnego nabożeństwa, Chórkowi DziecięcoMłodzieżowemu za program z okazji Dnia Matki, uczącym Szkółki
Niedzielnej, obsłudze grilla. Dziękuję sponsorom: p.p. Markowi
Heinrichowi, Zygmuntowi Podkówce, Marianowi Mrowcowi, oraz
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali w organizacji
i prowadzeniu pikniku.
ks. Andrzej Krzykowski

KOMENDANT policji RADZI
Bezpieczne wakacje

•

Ostatni dzwonek i wakacje – na to czekają młodzi ludzie.
Na dwa miesiące można odłożyć podręczniki, leniuchować
lub oddać się relaksowi, na który w czasie roku szkolnego nie
było czasu. Letnia kanikuła to także czas urlopów, wypadów
czy weekendowych wycieczek, warto zatem przypomnieć
podstawowe warunki bezpieczeństwa. Chodzi o to, by uniknąć
przykrych niespodzianek.
Przypominamy, że rodzice dzieci wyjeżdżających na letni wypoczynek autokarami, mogą kontaktować się z najbliższą jednostką
policji, dzwoniąc na numery alarmowe 997 lub 112. W ten sposób
można sprawdzić czy kierujący pojazdem jest trzeźwy i posiada
wszelkie wymagane uprawnienia oraz czy stan techniczny pojazdu
nie budzi zastrzeżeń. Policja prosi o takowe zgłoszenia na dzień
przed wyjazdem. Kontrole będą prowadzone na dolnej płycie
dworca PKS w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej.
W lipcu i sierpniu wielu z nas wyjeżdża na urlopy, a dzieci i młodzież korzystają z uroków gór, lasów, rzek czy jezior. Podczas
relaksu zdarza się nam zapominać o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa.

•

Oto kilka złotych porad:
•
zapewnijcie dziecku maksimum opieki i uwagi,
•
starajcie się uczestniczyć w wypełnianiu wolnego czasu
milusińskim,
•
wykształćcie w nich zdrowy styl życia, wolny od nałogów,
•
sprawdźcie czy miejsce zabawy jest bezpieczne,
•
przypominajcie dzieciom, by nie brały słodyczy, ani upominków od obcych,
•
zwracajcie uwagę, by nie otwierały drzwi obcym, podczas
waszej nieobecności,
•
niechaj nie oddalają się z nieznajomymi i pod żadnym
pozorem nie wsiadają do ich samochodów,
•
starajcie się zawsze wiedzieć, gdzie i z kim wychodzą
wasze dzieci,

•
•
•

nauczcie ich ostrożności podczas zabaw przy rzekach,
jeziorach, placach budowy czy ruchliwych ulicach,
przypominajcie milusińskim zasady bezpiecznego poruszania się po drogach – pieszo bądź rowerem,
zwracajcie uwagę, by nie chwaliły się cennymi przedmiotami, jaki mają w domu,
dowiedzcie się z kim przebywają poza domem, sprawdzajcie kim są ich koleżanki, koledzy, gdzie mieszkają,
sprawdzajcie także organizatorów wyjazdów letnich, jak
i warunki, w których mają przebywać wasze dzieci,

Kolejnym ważnym tematem są kontakty z bezpańskimi psami.
Trzeba uczyć dzieci, by nie podchodziły do zwierząt, które przed
nimi nie uciekają, by ich nie głaskały i w żaden sposób nie drażniły.
W razie spotkania z czworonogiem należy zachować spokój, nie
uciekać, nie krzyczeć, nie wykonywać szybkich ruchów. W razie
ataku należy przyjąć pozycję żółwia, kucnąć, zwinąć się w kłębek,
chronić głowę i szyję.
Wychodząc z domu należy:
•
dokładnie zamknąć drzwi i okna,
•
poinformować domowników, gdzie wychodzimy, z kim
i kiedy wrócimy,
•
należy wybierać dobrze oświetlone trakty, ruchliwe, unikając
bezludnych skrótów,
•
ze zdrowym dystansem traktować nowe znajomości, nie
każdy musi mieć dobre zamiary
•
unikać jazdy autostopem,
•
jeśli ktoś pyta o drogę, nie podchodzić blisko samochodu,
•
rozważyć czy atrakcyjny strój nie stanie się prowokacja
do ataku.
Podczas pobytu nad wodą:
•
pamiętajmy – najbezpieczniejsza kąpiel, jest w miejscach
strzeżonych,
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zawsze stosujmy się do regulaminu kąpieliska i poleceń
ratowników, opiekuna obiektu lub policjantów,
bawiąc się w wodzie nie zakłócajmy wypoczynku innym,
nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych,
jeśli nasze pociechy są w wodzie, nie spuszczajmy ich
z oczu, nawet wówczas, gdy umieją pływać. Zwykłe zachłyśnięcie się wodą, może mieć tragiczne skutki,
nie pozostawiajmy na brzegu swoich rzeczy bez opieki,
korzystając ze sprzętu pływającego, sprawdzajmy jego
sprawność. Nie zapominajmy o założeniu kamizelki ratunkowej, obowiązkowo zakładamy takową naszym dzieciom,
nie pływajmy łódkami, kajakami czy rowerami wodnymi
blisko kąpiących się,
pływając na materacu, nie oddalajmy się nazbyt od brzegu,
z uroków wody korzystajmy wyłącznie na trzeźwo, pamiętając, że większość utonięć spowodowana jest barkiem
wyobraźni oraz alkoholem.

Będąc w górach:
•
podczas wypadów, dostosujmy obuwie i ubiór do warunków
atmosferycznych, pamiętając, że pogoda w górach zmienia
się szybko,

•
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•

2010 ROK

przed wyprawą słuchajmy uważnie prognoz pogody,
przed wymarszem na szlak ze schroniska informujmy, gdzie
dokładnie idziemy i o której zamierzamy wrócić,
zapoznajmy się z mapą oraz dostosujmy trasę do możliwości najsłabszych uczestników wycieczki,
w górach zachowujmy ostrożność podczas kontaktów
z obcymi osobami,
zabierajmy na wyprawę telefony komórkowe, pamiętając
o zapisaniu numeru do GOPR-u,
nie zapominjmy o dobrze wyposażonej apteczce, zwłaszcza w opatrunki oraz sprzęt do usztywniania złamanych
kończyn, koniecznie zaopatrzmy się także w latarkę oraz
gwizdek, by móc sygnalizować, gdzie się znajdujemy,
nie wspinajmy się na skały bez asekuracji i odpowiedniego
przygotowania.

Uruchamiając wyobraźnię i stosując podstawowe zasady
bezpieczeństwa, z wakacyjnego wypoczynku wrócimy wyłącznie
z miłymi wspomnieniami.
Przygotowała Agata Jędrysko na podstawie
http://www.bielsko.slaska.policja.gov.pl

refleksyjnie na wakacje
Inwestycja w siebie potrzebna od zaraz
Każdy z nas jest człowiekiem wolnym, zatem sam decyduje o
tym, jak wykorzystuje swoje zdolności i czas. Jedni potrafią przy
zaangażowaniu niewielkich możliwości osiągnąć bardzo wiele,
inni posiadając wielkie „bogactwo naturalne” zachowują się,
jak człowiek czerpiący wodę z oceanu małą łyżeczką. Jedną z
podstawowych właściwości, która decyduje o tym ,co osiągamy
w życiu jest poczucie własnej wartości. Również daje nam ono
inne, zdrowe spojrzenie na ludzi znajdujących się w naszym otoczeniu. Jeśli poukładamy siebie, nie będziemy widzieli potrzeby
zaglądania do cudzych podwórek, ekscytowania się życiem naszych sąsiadów czy też przylepiania im kolejnych „łatek”. Obecnie
niestety wszechobecny jest niesprawiedliwy system oceniania
ludzkiej wartości, kiedy to w cenie są tzw autorytety, a o ważności
egzystencji człowieka często decydują władza i pieniądze. Nie liczą
się umiejętności, mądrość i zdolności, dlatego jakże często mamy do
czynienia z pojęciem „równy i równiejszy”. Gorzkniejemy i zapadamy
się w sobie. Jednak tylko my sami możemy zmienić nasze życie.

Grunt to pozytywne myślenie
Nie chodzi bynajmniej o hura optymizm czy też bezkrytyczne
postrzeganie rzeczywistości. Jeśli nie czujemy własnej wartości,
wówczas staramy się ciągle udowadniać innym, kim jesteśmy.
Przy okazji z mniejszą bądź większą radością postrzegając bliźnich w krzywym, a nawet złym zwierciadle. Pozytywne myślenie
pozwala podejmować nowe wyzwania i osiągać sukces, szukać
w otoczeniu tylko tego, co najlepsze. Również innych ludzi zaczynamy wówczas postrzegać inaczej, stajemy się bardziej ufni
i otwarci. Przecież brak zaufania i widzenie tylko złych aspektów
świata ogromnie męczy.

Akceptacja siebie
Bez tego nie ma poczucia własnej wartości. Akceptacja siebie
sprawia, że jesteśmy dla siebie przyjaciółmi, a nie wrogami.
Jeśli będziemy szanować i troszczyć się o siebie, podchodzić

do własnej osoby tolerancyjnie- bez przesady oczywiście-,
mówić o sobie ciepło i pozytywnie, wówczas świat nabierze
innych barw. My zaś doceniając siebie, przestaniemy wrogo
patrzeć na innych.

Samoświadomość
Nie jesteśmy w stanie akceptować siebie bez samoświadomości,
to warunek konieczny w budowaniu własnego poczucia wartości.
Zatem trzeba poznać siebie, zobaczyć swoje mocne strony, by
wiedzieć czym dysponujemy oraz słabe, by zdawać sobie sprawę
z tego, nad czym trzeba popracować. Samoświadomość pozwala
znakomicie określić cele i osiągać je. Każdy z nas ma przecież
marzenia, które wcale nie muszą pozostać w sferze nieosiągalnych obłoków.

Jak poglądy o nas samych mogą wpływać
na nasze życie
W zależności od tego, w jaki sposób myślimy o sobie, takie
jest nasze zachowanie. Inni doskonale wyczuwają to, czy uważamy siebie za osoby wartościowe, czy też wręcz przeciwnie.
Jeśli wciąż narzekamy, skupiamy się na bezsensownej walce
z całym światem, nie osiągamy zamierzonych celów, wówczas
marnujemy mnóstwo energii nic nie osiągając. Poza tym pozytywna samoocena wpływa na nasze uczucia, postępowanie,
wypowiedzi i myślenie. Jeśli lubimy siebie i mamy dobre zdanie
o sobie, wówczas prawidłowo odczytujemy komunikaty z otoczenia. Co ważne nie staramy się za wszelką cenę, by wszyscy
nas lubili, przez co nie skupiamy się na zaspakajaniu potrzeb
innych. Ponadto nie wdajemy się bez powodu w krytykowanie,
by w ten sposób podnieść swoją wartość. Myślę, że czas letniej
kanikuły i urlopów sprzyja przemyśleniom. Być może odpoczywając gdzieś na łonie natury, pokusimy się o zbudowanie siebie,
cegła po cegle. Zdecydowanie warto się potrudzić.
Agata Jędrysko
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o jaworzu na sportowo
Zawody Łucznicze EURO Beskidy – 2010
W sobotę 5 czerwca, odbyły się kolejne Zawody Łucznicze dla
Młodzików i dzieci „Eurobeskidy-2010”. Współorganizatorami imprezy byli: UKS „Dziesiatka-Komes” Jaworze, Urząd Gminy Jaworze, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Śląskie Wojewódzkie
Zrzeszenie LZS oraz Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy. Wśród
młodzików starszych najlepszy był reprezentant gospodarzy - Aleksander Grzymek, który na początku maja starował już w zawodach
z juniorami młodszymi we Lwowie, na turnieju „Nadzieje Olimpijskie”, zajmując tam ósme miejsce. Także można go było oglądać na
Memoriale im. Mieczysława Nowakowskiego w Warszawie, gdzie
zajął szóste miejsce. Wśród dziewczyn starszych, najlepsza była
również jaworzańska łuczniczka Gabriela Mroszczyk.
W sumie w zawodach brało udział 131 zawodników, reprezentujących 18 klubów. Dokładna punktacja i wyniki są dostępne na
stronach: www.jaworze.pl w zakładce Echo Jaworza/lipiec 2010.
Opracował: P. Filipkowski

Przedstawienie Beniaminka Klasy „A”
Bielsko-Bialskiego podokręgu piłki nożnej
Klub Sportowy „Czarni” Jaworze powstał w roku 2003. Drużyna
seniorów występowała już w klasie „A” w sezonie 2004/2005 i
2005/2006. Teraz po czterech latach powraca mając już 14 pkt.
przewagi nad kolejną drużyną w tabeli i jeszcze 2 mecze do rozegrania. Warto też podkreślić, że awans do ligi „C” zapewniła sobie
również drużyna Juniorów naszego Klubu.
Władze Klubu to obecnie Prezes – Marcin Ząbek, Wiceprezesi
– Adam Pałecki i Rafał Stronczyński, a funkcję sekretarza pełni
Agnieszka Fąferko. Wsparcia Klubowi udziela obecnie Gmina
Jaworze, liczymy także na hojność właścicieli firm znajdujących
się w Jaworzu. Zawodnicy KS „Czarni” Jaworze Seniorzy, którzy
zdobyli awans do „A” klasy to:
Grający trener: Mirosław Zdolski
Kapitan:
Tomasz Gwóźdź
Bramkarze:
Szczepan Nowoczek i Kamil Wehsoly
Obrońcy:
Robert Roik, Adam Pałecki, Rafał Stronczyński,
		
Łukasz Czuj, Paweł Galus, Mateusz Janas,
		
Kamil Ulatowski
Pomocnicy:
Mirosław Zdolski, Arkadiusz Lanc,
		
Wacław Kobza, Roman Urbaś, Michał Jaroszewski,
		
Tomasz Sosna, Marek Włodarczyk,
		
Andrzej Pawluk-Jaszczuk, Paweł Mołek
Napastnicy:
Tomasz Gwóźdź, Artem Miagkyj, Damian Strzelczyk

Wypowiedź Prezesa KS „Czarni” Jaworze – Marcina Ząbka:
„Obserwując rozgrywki „A” klasy zdaje sobie sprawę, że powrót
w jej szeregi będzie na pewno trudny, szczególnie na początku
lecz znając ducha sportowej rywalizacji i ambicje naszych zawodników jestem przekonany, że sobie poradzą. Będziemy opierać się
na zawodnikach, którzy awans wywalczyli, a niewielkie zmiany
będą tylko uzupełnieniem składu. Drużyna „Czarnych” chciałaby
zadomowić się w „A” klasie na dłużej mając nadzieję, że nasz
ofensywny styl gry przypadnie kibicom do gustu.”
Zawodnicy KS „Czarni” Jaworze Juniorzy, którzy zdobyli awans
do ligi „C” klasy to:
Trener:
Rafał Stronczyński
Kapitan:
Paweł Klonowski
Bramkarz:
Przemysław Szary
Obrońcy:
Mateusz Janas, Marcin Sabo, Bartłomiej Gorny,
		
Arkadiusz Jasny, Damian Lajski, Michał Stec
Pomocnicy:
Paweł Klonowski, Michał Sztykiel, Paweł Matejko,
		
Marcin Kuczera, Andrzej Kancelista,
		
Kamil Rutkowski, Tomasz Strzelczyk
Napastnicy:
Damian Strzelczyk, Andrzej Pawluk-Jaszczuk,
		
Rafał Wasik, Marcin Gola
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Z życia gimnazjum – ciąg dalszy ze strony 13.

Globalne ocieplenie Ziemi – mit czy groźna
przyszłość
Pod takim hasłem została przeprowadzona prelekcja na zajęciach „Chemia Inaczej” w ramach doradztwa zawodowego w
Gimnazjum nr 1 w Jaworzu. Prelekcję tą przeprowadził doktor nauk
technicznych Witold Zyk, od ok. trzydziestu lat związany z Jaworzem, a od lat współpracownik profesora Jerzego Buzka obecnie
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Wraz z profesorem
brał on udział między innymi w pracach komisji do spraw redukcji
emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Problem emitowania dużych ilości CO2 stał się ogólnoludzką
sprawą i powszechnie omawianą tak w kręgach naukowych jak
i politycznych. Problem ten wpłynął na zmiany klimatyczne powodując globalne ocieplenie naszego globu. W tematyce ocieplenia
wyeksponowana została sprawa udziału emisji dwutlenku węgla
do atmosfery w wyniku działalności człowieka, która jest ujmowana
i przedstawiana poprzez procesy spalania paliw kopalnych (zwłaszcza węgla) i ruch pojazdów mechanicznych ( miliony samochodów,
tysiące samolotów).Często uwadze ucieka szerzej pojmowana
działalność człowieka: rolnictwo, hodowla bydła, wycinki lasów
ograniczające resorbcję dwutlenku węgla. Z tych dwu ujęć biorą się
między innymi znacznie różne procentowe udziały przypisywane
człowiekowi od 4% do 26% w ogólnej puli emisji CO2. Na pewno
para wodna z oceanów, mórz i rzek ma większy udział. W kręgach
naukowych nie ma wyraźnej zgodności co jest podstawową przyczyną zmian klimatycznych, które przyspieszyły się w ostatnich
150 latach , nie ma też zgody na ile ocieplenie Ziemi jest trwałe
i na ile człowiek na nie ma wpływ. Kręgi polityczno – przemysłowe
uznały działalność człowieka za istotny czynnik wpływający poprzez emisję CO2 na ocieplenie klimatu i podjęły działania. Znane
są wystąpienia p. premier M. Thatcher czy v-ce prezydenta USA
p. Al Gore w latach 1993-2001. ONZ podjęła szerokie działania
międzynarodowe poparte w pełni przez władze Unii Europejskiej.
Miała miejsce między innymi konferencja w Kioto, na której część
państw zobowiązała się ograniczyć emisję dwutlenku węgla, w
tym Polska o 6%, co wykonano. Zobowiązań nie przyjęły państwa
będące głównymi emitentami w skali światowej w tym Chiny, a USA
ostatecznie wycofały się Sprawa na forum międzynarodowym jest
kontynuowana. Odbyły się liczne konferencje naukowo-techniczne
na szczeblu poszczególnych krajów. Został opublikowany projekt
tzw. paktu klimatycznego pod nazwą 3 × 20 obejmujący trzy podstawowe działania do realizacji do roku 2012. To jest:
• Ograniczenie emisji CO2 o 20%
• Wewnętrzną redukcję zużycia energii o 20%
• Wprowadzenie do bilansu krajowego 20% udziału energii
odnawialnych.
Polska jest głównym emitentem dwutlenku węgla wśród krajów UE i w związku z tym znalazła się pod duża presją zarówno
konieczności ograniczenia emisji jak i modernizacji energetyki.
Wprowadzenie pierwotne ustalonych przez UE wymogów w
szybkim tempie w okresie od 2012 do 2020 r. oznaczało duże
ograniczenie gospodarki kraju jak i wyraźny wzrost kosztów –
opłat za energię elektryczną dla każdego obywatela. Sprawa była
omawiana na konferencji w Poznaniu w 2008 r. , na której Polska
uzyskała wstępną zgodę na złagodzenie rygorów paktu 3 x 20 co
uznaliśmy za sukces. Ostateczne przyjęcie paktu miało nastąpić
w grudniu 2009 r. w Kopenhadze, do czego jednak nie doszło
ze względu na zaistniałe rozbieżności stanowisk UE, USA, Chin
i państw trzeciego świata, a temat stracił na rozmachu. Koncerny
jednak kontynuują modernizację elektrowni, racjonalną i potrzebną

Dr Witold Zyk podczas prelekcji.

z wielu względów. W UE ma powstać 12 elektrowni mało emisyjnych, w tym dwie w Polsce. Najlepiej zapowiada się wprowadzenie
systemu CCS (wyłapywanie, wiązanie i lokowanie pod ziemią
dwutlenku węgla) w ramach budowy nowego bloku 800 MW
w elektrowni Bełchatów. Drugi projekt dotyczy elektrowni w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie wychwytywanie CO2 i jego redukcja będzie
powiązana z produkcją gazu syntezowego, metanolu i produktów
pochodnych. Powstanie więc kompleks energochemiczny umożliwiający produkcję (czystą) energii elektrycznej ciepła (w postaci
pary) i gazu syntezowego. Zakończenie inwestycji planowane jest
na koniec 2015 roku.
W celu ograniczenia emisji CO2 powinno się wprowadzać użycie
energii odnawialnej takiej jak:
• Elektrownie wiatrowe (mimo, że znane jest przeciwne stanowisko profesora i prezydenta Czech W. Klausa)
• Biogazownie (gaz z odpadów rolniczych) i spalanie biomasy
• Energia geotermalna i pompy cieplne
• Ogrzewnica słoneczna (kolektory)
• Baterie fotowoltaiczne (bezpośrednia przemiana energii
świetlnej w prąd elektryczny)
• Ogniwa paliwowe (dające wodór do silników)
Większość wymienionych powyżej źródeł ma szansę na racjonalny rozwój w Polsce, a tym samym przyczyni się do redukcji
emisji CO2.
Profesor Jerzy Buzek od lat jest aktywnym orędownikiem redukcji emisji CO2, a obecnie przewodniczącym Społecznej Rady
Narodowego Programu Redukcji Emisji CO2.
Pan doktor Witold Zyk jest absolwentem Politechniki Śląskiej
i był pracownikiem Instytutu Badawczo- Rozwojowego Energetyki.
Gdy zajął się Bilansem Krajowym Zużycia Energii zaczął pracować
w Zespole Doradczym ds. rekonstrukcji Przemysłu, gdzie spotkał
się z prof. J. Buzkiem i tak zaczęła się ich współpraca zawodowa
i koleżeństwo, które przetrwało do dziś.
Podczas prelekcji pan doktor wykorzystał materiały dydaktyczne przygotowane przez uczniów na temat efektu cieplarnianego.
Jego zadowolenie wzbudził plakat M. Misiak i I. Michalskiej
z klasy I a oraz prezentacja komputerowa na ten sam temat
wykonana przez K. Pilorza z I a. Uczniowie aktywnie włączyli się
w to spotkanie, wykorzystując Internet jako źródło interesującej
wiedzy. Uczeń klasy IIc A. Grzymek pomagał prelegentowi w
jego wykładzie demonstrując za pomocą Internetu opracowania
przedstawianego problemu przez innych Internautów na przykład
pokazał problem ocieplenia Ziemi w obrazkach, efekt cieplarniany
jako multimedialny pokaz itp.
Mam nadzieję, że omówiony problem będzie kontynuowany
w następnym roku szkolnym i znajdziemy odpowiedź na zadane
pytanie: Globalne ocieplenie Ziemi – mit czy groźna przyszłość?
Opracowała: Janina Holeksa
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Zdjęcie do artykułu „Szkolne Koło Ligi Morskiej
i Rzecznej” ze str. 12 (Z życia gimnazjum).

Studio Aranżacji Wnętrz

Posiadamy

w sprzedaży:

• wyroby rękodzieła z Azji
• biżuteria srebna
		
• naturalne kosmetyki
			
• jedwab tkany ręcznie
43-300 Bielsko-Biała, ul. Szkolna 19
tel. 33 810 35 67, tel. kom. 509 424 820

Cameleon

Agencja Usług Językowych
Polok Krzysztof

JĘZYK ANGIELSKI

Nauczanie w zakresie:
– szkoły podstawowej
– gimnazjum
– przygotowania do egzaminów gimnazjalnych
– liceum
– przygotowania do matury (poziom podstawowy i rozszerzony)
– poprawiania ocen semestralnych
– przygotowania do egzaminów poprawkowych
– nauki języka praktycznego (rozwijająca zdolność komunikacyjna w codziennych sytuacjach)
– nauki na wszystkich poziomach zaawansowania osób w każdym wieku
Jaworze, ul. Zdrojowa 78, I piętro
(naprzeciwko Supermarketu Jaworze)
tel. 512 388 901
Zajęcia w grupach lub indywidualnie w miłej atmosferze!
ZAPRASZAMY !!!

43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698,
tel. 33 817 25 68, tel. kom. 602 574 561
e-mail: sworntran@interia.pl

poleca usługi w zakresie:

•
•
•
•

tłumaczeń przysięgłych (jęz. angielski) tekstów
ogólnych i specjalistycznych (np. medycznych,
prawnych itd.);
indywidualnych lekcji językowych;
konsultacji metodyczno-językowych;
doradztwa merytorycznego podczas pisania
prac naukowych (licencjat, praca magisterska)

F.H.U. KOMPLEX
Bogdan Skrzydelski
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
WOD-KAN, C.O. pozostałe
Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne
Montaż agregatów prądotwórczych
Doradztwo i serwis awaryjny
tel. 33 817 29 90, tel. kom. 664 383 369

USŁUGI ZWYŻKĄ
 Montaż dekoracji i reklam  WYSIĘG 12 M!
Przycinanie drzew  Czyszczenie rynien
 Malowanie konstrukcji
 Mycie okien, odśnieżanie dachów
 Usuwanie sopli nawisów śnieżnych
 Konserwacja oświetlenia zewnętrznego
Intercom: bielsko@wp.pl
TEL. 692 741 741, 692 580 570

Uwaga Reklamodawcy
Ogłoszenia reklamowe na dany miesiąc są przyjmowane do
trzeciego wtorku poprzedniego miesiąca w sekretariacie Urzędu
Gminy Jaworze. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam. Cena 1 segmentu ogłoszeniowego o wymiarach
9,2 cm × 4 cm = 36,8 cm kw wynosi 33 zł z podatkiem VAT.
Z uwzględnieniem, że rozmiar czcionki nie może być mniejszy
niż 12 pkt. Reklamy przyjmuje Janusz Kos w godzinach pracy
UG Jaworze.

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze;
adres redakcji: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, tel. 33 8172 195, 33 8172 813, 33 8172 534, Fax 33 8172 871, e-mail: echo@jaworze.pl; internet: http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski – Redaktor Naczelny, Agata Jędrysko – Zastępca Redaktora
Naczelnego i odpowiedzialna za korektę, Radosław G. Ostałkiewicz – (Urząd Gminy Jaworze). Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka
z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała. Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.
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